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Kedves
Jánoshalmiak!

Ferenc pápa imája az
irgalmasság
rendkívüli
szentévére (2015. dec. 8 2016.nov. 20.)
Urunk Jézus Krisztus, Te
megtanítottál minket, hogy
irgalmasak legyünk, mint a
mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged
lát, az Őt látja. Ragyogtasd
ránk arcodat és szabadok
leszünk.
Szeretettel teli tekinteted
megszabadította Zakeust és
Mátét a pénz rabságából;
a házasságtörő asszonyt és
Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy
teremtményben keressék;
sírásra fakasztotta Pétert a
tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add,
hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat,
melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg.
Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és
megdicsőült Uráé.
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva,
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és
tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten
várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy
az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad
megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse
a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak
pedig adja vissza látásukat.
Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled,
aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké. Ámen.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott új esztendőt!
Sándor atya plébános

Jánoshalma Városi Önkormányzat, a Képviselő-testület és a magam nevében szeretettel,
békességgel, egészséggel teljes boldog új évet
kívánok minden Jánoshalmi Embernek!

Új ünnepi fények
a Főtéren

Azért a tél az úr

Sokan csodájára jártak a fényruhába öltöztetett fák látványának. A Városgazda Kft. finanszírozta a világító berendezést, és a cég munkatársai szerelték fel városunknak ezt az új látványosságát, emelve ezzel is az ünnep
fényét. . Hálás köszönet érte az ötletgazdának és a kivitelezőknek is.
Januárban ismét lesz imahét a keresztények egységéért
mindennap. Városunkban az alkalmak január 20 és 23 között
lesznek. Szerdán és csütörtökön a katolikus Kápolnában,
pénteken pedig a Baptista Imaházban, és mindhárom nap
18 órakor kezdődnek .
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Szalagavató bálok

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

Városunk két középfokú iskolájának végzős tanulóinak tűzték fel a vén diákságot jelképező szalagot. Ebből az lakalomból színpompás műsorral tették még emlékezetesebbé ezt
a napot. A rendezvényekről az iskolák életéről szóló beszámolókban olvashatnak többet.

Idősek karácsonya

Székely Újévi köszöntő
Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

Míg
január 6-án, Vízkereszt ünnepén az ónoseső okozott
gondokat, igen
megnehezítve
a közlekedést.
Este egy újabb,
ezúttal kisebb
adag ónos esővel kezdődött a csapadékhullás, hajnali három órára már
közel 10 cm vastag hótakaró lepte el Jánoshalmát. Értesüléseink szerint Kunfehértó térségében k leszakadt vezetékek, letört faágak okoztak gondot. Szerencsére – igaz több
alkalommal – de csak rövid időre volt áramszünet Jánoshalmán. Időnként akadozott egyes szolgáltatóknál a kábel tévé
és internet szolgáltatás is. Természetesen a közlekedést is
nehézkessé tette az időjárás.
Voltak persze, akik örültek a hónak, mely végre elég egy
kiadós hógolyózáshoz, csúszkáláshoz a templom oldalban.
A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft tájékoztatja a jánoshalmi lakosságot, hogy mivel az Ivóvízminőség-javító Program keretében elkészült tisztítórendszer
megfelelően működik, így az átmeneti ellátást biztosító
ivóvíztisztító konténer a volt gimnázium udvarán január hónapban megszüntetésre kerül.

2015. december 15-én zsúfolásig megtelt az Imre Zoltán Művelődési Központ nagyterme,
az Idősek Karácsonya rendezvényre. Szabó Gábor műsorvezető egymás után szólította
színpadra a fellépőket, az óvódásoktól a nyugdíjasokig. A sor Mikó István színművész zárta, „bezsebelve” a közönség jutalmát, a vastapsot. A hazatérő idősek az Önkormányzat
munkatársaitól egy-egy vásárlási utalványt vehettek át.

20 éves önkormányzatiság
Ebből az alkalomból ünnepséget szervezett Jánoshalma Városi Önkormányzata.
A hívatalos programotot
megelőzte Magyari László Jánoshalmáról készült
képeiből összeállított tárlat megnyitója. A felvételeket Szakál Lajos, Jánoshalma a rendszerváltás utáni
első polgármestere ajánlott
a jelenlévők figyelmébe.
Továbbiak a 2-3 oldalon.
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Emlékezés az önkormányzatiság 25 éves jubileumán

2015. december 11-én került sor az Önkormányzatiság 25 éves
jubileumi ünnepségének megtartására az Imre Zoltán Művelődési Központban. A rendezvény elején Szakál Lajos önkormányzati képviselő, az 1990-2004-es ciklus polgármestere megnyitotta a
Városi Könyvtárban berendezett „Jánoshalma Anno” elnevezésű
foto kiállítást, ahol kiemelten foglalkozott az épülő önkormányzatiság éveinek eseményeivel, a kezdetekkel. Az ünnepi műsor a
Himnusz hangjaival kezdődött a Mithras Kórus előadásában. A
Karsai Péter karnagy, egykori országgyűlési képviselő vezetésével fellépő kórus ezt követően Kodály Zoltán Ének Szent István
királyról című művét adta elő, amit lelkes taps fogadott.
Az ünnepség Czeller Zoltán, 2006-tól hivatalban lévő polgármester köszöntőjével folytatódott.
„Akik itt vannak, mindenkit ismerek a nevéről, a kézfogásáról,
van, akit a munkájáról is, tehát abban a megtiszteltetésben volt,
és van részem, hogy munkatársamként is köszönthetem. Rendezvényünkre meghívást kapott minden egykori, és jelenlegi polgármester és képviselő, valamint aki belső és külső tagja volt a testületek bizottságainak. Itt Jánoshalmán az országos rendezvényekhez képest némiképpen formabontók voltunk, mert bővítettük a
meghívottak listáját. Jelen vannak a polgármesteri hivatal vezetője,
osztályvezetői, az egykori és mostani önkormányzati intézmények
vezetői, és azok a vállalkozók is, akik együttműködésükkel több
évtizeden keresztül partnerei, segítői voltak az önkormányzatnak.
Nem véletlenül hangsúlyoztam ki a több évtizedes partnerséget és
az együttműködést a város közösségének javára, mivel ez a két
tartalom jóval túlmutat az egyéni és politikai érdekeken. Nagy örömömre szolgál, hogy velünk vannak városunk kitüntetettjei is. Úgy
véltük mindenképpen illő, ha kiválóságainkkal, munkatársainkkal,
partnereinkkel együtt ünnepeljük meg a 25 éves jubileumot. Örülök, hogy szép számmal elfogadták a meghívást, ugyanakkor meg
kell állapítanom, hogy Rapcsák András, a 2002-2006-os ciklus polgármestere nem jött el, mint ahogy 2014-ben Jánoshalma várossá nyilvánításának 25 éves évfordulójára megrendezett ünnepségen sem jelent meg.
Az önkormányzatiság kezdete nem volt könnyű. A szocializmus évei után azoknak, akik feladatot vállaltak a helyi demokrácia kialakításában, maguktól, elődök és tanítómesterek nélkül kellett dolgozniuk. Akkor még mit sem tudtak kárpótlásról, privatizációról, kétszintű bankrendszerről, és még az orosz csapatok is
itt voltak az országban. Egyet lehetett tudni. Az önkormányzatiság a modern demokrácia legfontosabb részterülete, a települési önrendelkezés színtere. Az építési munkába hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat az új tisztségviselők. Azért is nagyon
szép és felelősségteljes ez a munka, mert a megszavazott döntések hatása itt érezhető közvetlenül, nekünk van a legközvetlenebb
kapcsolatunk a választókkal. Ma már a folyamatosan alkalmazkodó és változó önkormányzati rendszer számos átalakuláson van túl,
de elmondható, hogy szerteágazó és színvonalas szolgáltatásokat
nyújt a lakosságnak. Ez nagy részben a képviselők, mint döntéshozók, valamint a hivatal szakembereinek, az intézményekben dolgozó munkatársaknak, mint végrehajtóknak az érdeme.
Kérem, hogy az itt jelenlévő intézményvezetők adják át munkatársaiknak a város vezetésének köszönetét, az elmúlt 25 évben
végzett, városunk lakosainak javára szolgáló munkájukért.
A jubileum kapcsán megnyitottunk egy fotó kiállítást, ami összeköti a múltat a jelennel, szerveztünk egy ünnepi műsort, amelyben
ma csak jánoshalmi szereplők lépnek fel, tisztelegve a jelenlévők
előtt. Nemsokára tálaljuk az igazi hazai ízeket felvonultató vacsorát,
amit „Homoki” Kovács Imre és fia Kovács Pál főznek, TASKO savanyúságot szolgálunk fel köretnek, valamint Ádám Gyula borai kerülnek az asztalra. Ahelyett, hogy én hosszan taglalnám az elmúlt 25
év eseményeit, vacsora után lesz a helye és ideje mindannak, hogy
beszélgessenek, felelevenítsék az emlékeket, a vitákat, a megegyezéseket, az elért eredmények fölött érzett örömet, a jóleső megelégedést. Minden bizonnyal számtalan anekdota, vidám, és néha
szomorú aktualitású történet is előkerül majd.
Egyes szélsőséges körökben az utóbbi években trend lett jánoshalmiként szidni a jánoshalmiakat, lepocskondiázni a fáradtságos
munkával szépen felújított, vagy újonnan épített létesítményeket,
divat lett elvenni a jánoshalmiaktól az örömet, hogy minden hátsó gondolat nélkül örüljenek mindannak, ami fejlődött, mindannak, ami létrejött a városunkban. Ahelyett, hogy errefelé terelném
a gondolatokat, elmondom, hogy én hogy látom a dolgokat. Mindenekelőtt le kell szögeznem, mindazt, amit az elmúlt 25 évben
elértünk, azt együtt, közös munkával értük el, Önökkel együtt, akik
most itt vannak ebben a teremben! Önökkel, akik megválasztott
képviselői, felelős vezetői voltak, vagy most is azok településünknek, Önökkel, akikben az itt élőknek bizalma és megbecsülése volt
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és van. Önök értik csak igazán mit jelent dolgozni a lakóhelyünkért, a városunkért.
Én büszke vagyok arra, -és az gondolom, minden jelenlegi képviselő-társam nevében mondhatom-, büszkék vagyunk arra, hogy az
elődeink által megkezdett munkát folytathattuk. Jó itthon, szeretek
itthon élni. Itt élnek a családtagjaim, akiket mindennél jobban szeretek, és szeretem a munkámat. Minden nap büszke vagyok arra,
hogy Jánoshalmára születtem. A mai cinikus világban sokan próbálják egyes szavak értelmét, jelentését elhomályosítani, akár gúny
tárgyává tenni. Én úgy ismerem Önöket, hogy mindannyian büszkén mondják ki a lakóhelyünk iránti szeretet és a közösségi szolgálat szavakat. Ezek a szavak voltak, amik meghatározták az Önök
munkáját, a mi munkánkat, ezt a felelősségteljes önkormányzati
munkát, aminek jubileumát ma ünnepeljük. Soha nem a visszahúzó, negatív erők mozdítottak előre egy települést, hanem az előremutató, a jó mellett elkötelezett alkotó munka. Azt kívánom János-
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halmának, hogy minden korban olyan vezetői legyenek, akik az
építő törekvéseket vallják magukénak.
Mindezek után az emlékezés percei következnek. Kérem Önöket, felállva emlékezzünk mindazokra az egykori munkatársakra,
akik már nem lehetnek velünk ezen az ünnepi alkalmon!
A jubileumi ünnepségre elkészítettem a Képviselő-testületek,
összesen hét önkormányzati ciklus fényképes tablóit, tehát a kezdetektől napjainkig. A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása
után a Tanácsteremben, az őket megillető helyre terveztem elhelyezni a tablókat.”
Az ünnepi rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bányai Gábor,
a térség 2006-ban megválasztott országgyűlési képviselője (20062014-ig a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke), aki elismerően
nyilatkozott az elmúlt 25 év helyi közéleti tevékenységéről, és arra
buzdította a jelenlévőket, hogy továbbra is összefogással, együtt
gondolkodással használják ki azokat a lehetőségeket, amelyek elő-

3. oldal

mozdítják Jánoshalma fejlődését.
Az ünnepi műsorban nagy sikerrel léptek fel a Jánoshalmi Aerobic Csoport tagjai, Bátyai Gáborné Kiss Tamás Éva vezetésével,
valamint a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, Penczinger Barbara, Kiss Gabriella, Kocsis Kadosa zongorán előadott színvonalas produkciókkal, Szőke Janka pedig énekével örvendeztette meg a közönséget.
A jubileumi ünnepség végén a jelenlévők átvették a város vezetésének köszönetét jelképező Emléklapot Jánoshalma lakosainak
javát szolgáló munkájuk elismeréseként.
Az ünnepség után a jelenlévők megtekintették a Képviselő-testületekről készült tablókat, majd Kiss György tanácsnok, önkormányzati képviselő, a 1994-2002-ig terjedő két egymás utáni ciklus polgármestere mondott pohárköszöntőt, amit a közösen elfogyasztott
vacsora követett.
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HATÁROKON INNEN ÉS TÚL…

A fenti címmel nyitotta meg fotókiállítását a Jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 2015. december 12-én, az Imre Zoltán Művelődési Központban.
A cím kettős értelmű: egyszerre utal a művészet határaira, valamint a
valós település-, megye-, illetve országhatárokra. Jogos az elnevezés,
hiszen nem csak helyből érkeztek alkotások, hanem Budapestről, Kecskemétről, Kiskunhalasról, Mélykútról, Bajáról, Pécsről, sőt az országhatárainkon túlról, Szabadkáról, de még a messzi perui fővárosból, Limából is.
Sere Mihály, az egyesület társelnöke köszöntötte a kiállító művésze-

ket és a megjelent közönséget. A Mithras Pedagógus Énekkar műsora
után Czeller Zoltán polgármester úr megnyitóbeszéde következett. Személyes hangvételű eszmefuttatása során elmondta, hogy a kiállított fotók soksok gyermekkori emlékét idézték fel. Az ünnepélyes megnyitót az énekkar műsora zárta.
Ezt követően a házigazda borkóstolóra és állófogadásra invitálta a megjelenteket. Koch Csaba borotai borász kiváló nedűit kóstolhattuk.
Közben persze nem feledkeztünk meg a lényegről sem. Megnéztük a

Termékeny évet zárt a helyi
„Mindentudás Egyeteme”

változatos, érdekes, meglepő, meghökkentő, de mindenképpen szemet
gyönyörködtető tablókat.
Az alkotók névsorban: Bakó Csaba, Balogh Attila, dr. Benda Dénes, Horváth Lajos, Tene Karina, Kovács Attila, Novák Mihály, Ötvös Géza, Páll-Somogyi Kinga, Sere Krisztián, Szilágyi Szabolcs, Ujvári Sándor, Vankóné
Kőszegi Éva, Zadravecz Mária.
Szívből gratulálunk a művészeknek! Köszönjük az élményt!
Nikli Károly

Segítség a Családoknak
Európa ma elöregedőben van. Egyre inkább nem
öreg, hanem vén kontinens. Köszönhető ez egyrészt a
mindenki számára hozzáférhető és igen modern egészségügyi ellátásnak, hisz egyre kevesebben halnak meg
az előző évszázadokban minket is tizedelő betegségekben és jóval tovább is élünk, mint bármikor a történelem
során, de sajnos annak is, hogy az európai ember egyre kevesebb gyermeket vállal és azt is egyre később.
Demográfiai mutatóink egyszerűen tragikusak, a fejlett
nyugaton és a felzárkózó keleten egyaránt, így Magyarországon is. Született olyan jóslat is, mely szerint a
következő 500 évben kihal a magyarság. Bár Európa lélekszáma még növekszik, ez már nem az európai
családok gyermekvállalásának, hanem a kitolódó élettartamnak és a bevándorlásnak köszönhető.
Külön problémát jelent, hogy mivel egyre tovább
élünk, megnőtt az inaktívak aránya, ami egyrészt
örvendetes, hisz szüleink, nagyszüleink egyre tovább
velünk vannak, másrészt viszont a munkaképes lakosság száma folyamatosan és sajnos gyorsuló tempóban
csökken, ami az inaktívak ellátását is veszélyezteti. A
gazdasági válság és a világgazdaságban történő átrendeződések következtében a munkaképes lakosságot,
főleg a fiatal, családalapítás előtt álló pályakezdőket
még a munkanélküliség magas aránya is sújtja, tovább
rontva az amúgy sem túl jó európai versenyképességet.
Gyermek nélkül nincs sem versenyképesség, sem
magyar jövő. Ezt felismerve Magyarország Kormánya
2010-től kezdődően újabb és újabb lépéseket tett a családok védelme és a gyermekvállalás ösztönzése érdekében. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon a gyermekvállalás szegénységi kockázat legyen, ezért került
bevezetésre a lehető legszélesebb körben a családi
adókedvezmény, ezért nyújt támogatást a Kormány az
otthonteremtéshez, és ezért vált lehetővé az, hogy a
szülők könnyebben vállalhassanak munkát a gyermek
nevelése közben az ellátások megtartása mellett, akár
részmunkaidőben is.
Ezen intézkedéssorozat részeként került bevezetésre 2015-ben a CSOK, majd 2016-ban az újabb óriási
lépés következik: azon családok, akik három gyermeket vállaltak, vagy vállalnak, és ezt teljesítik is tíz éven
belül, tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást
kapnak új lakás építésére vagy vásárlására, és ez mellé
felvehetnek tízmillió forint kedvezményes hitelt, három

százalék alatti kamattal ráadásul akár ötmillió forintig
vissza tudják igényelni az önerőből épített lakás áfáját
——A zaj egészségkárosító hatásai (Berndt Mihály);
A helyi „Mindentudás Egyeteme” sorozat jó tíz évi
is. Az új, kibővített CSOK már igényelhető több száz——Az első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz (Veszezer család számára. A pontos részletek már decemmúltra tekinthet vissza. A kezdeti sikerek után néhány
tergám Miklós);
ber végén napvilágot láttak.
évig gyengélkedett ugyan, de 2014-től – a Jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület keretében –
——Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hová megyünk
Nézzük, kik is igényelhetik és milyen feltételekkel: új
új erőre kapott. 2015-ben pedig egy nagyon termékeny
(Zadravecz Mária);
lakás építésekor vagy vásárlásakor a kedvezmény egy
évet zárt. Minden hónapra jutott egy előadás, beleértve
——Matematikával a fertőző betegségek ellen (Dr. Kiss
gyermek esetén 600 ezer forint, két gyermek után 2,6
a nyári „uborkaszezon” idejét is.
Gábor);
millió forint, míg három vagy több gyermekes illetve tíz
Új elem a sorozat életében, hogy rendkívüli előadás——Hogyan mesél a mozi? (Nikli Károly).
éven belül legalább három gyermeket vállaló családok
ként a helyi Egészségfejlesztési Irodáesetén 10 millió forint a vissza nem térítendő támogaval közösen is tartottunk néhány rentás. A három gyermeket nevelők, vállalók esetén nem
dezvényt.
kizáró ok, ha már van saját ingatlanjuk, azt nem kell
Idézzük fel, hogy ki mindenki járt
eladniuk, de a támogatással megvásárolt új lakásba
nálunk, és milyen témákkal gazdagívalamennyi családtagnak át kell költözni. A szabályototta a repertoárt!
zás lehetőséget ad tetőtér-beépítésre, vagy emeletráépítésre is, ha az önálló, új lakóingatlannak minősül.
——Testvériség és szolidaritás a
A támogatást azok a családok is igénybe vehetik, ahol
magyar közéletben (Dr. Tóth Pál);
a házastársak egyike már betöltötte a 40. életévét, de
——Új hullámok a mozi tengerében
jogosultak a külföldi munkavállalásból hazatérők is. A
(Nikli Károly);
támogatás az eddigi 16 év helyett a gyermek 20 éves
——Mit rejt Jánoshalma földje? (Sárosi Edit, Csekő Andrea, Pánya Istkoráig vehető igénybe, sőt a felsőoktatásban tanulók
ván);
esetében még további 5 évvel kitolható. A támogatást
——Trianon egy jánoshalmi szemével
azok is igénybe vehetik, akik örökbefogadással bővítik
(Fajszi Ferenc);
családjukat. A támogatás igénylésekor a közös háztartásban nevelt gyermekeket veszik figyelembe, akik akár
——Kisvárosok jövője az Európai Unióban (Dr. Körmendy Imre);
Elkészült a sorozat 2016. évi előadásainak tervezete.
eltérő szülőktől is származhatnak. A támogatás előfeltétele a büntetlen előélet, a kétéves folyamatos társada——A gyermekkor változó színterei (Vajda Zsolt);
A cikkhez mellékelem a listát. Nagy tisztelettel és szerelombiztosítási jogviszony, valamint hogy az igénylő az
——Fertőzés-megelőzés 15 lépésben a hétköznapok- tettel várok minden érdeklődőt!
ban (Dr. Nagy Kamilla);
Nikli Károly
igénylés előtti 180 napban – legfeljebb 15 nap megszakítással – rendelkezzen munkaviszonnyal, ez esetben
Dátum
Előadó
Cím
Kategória
a külföldi munkavállalás is elfogadott munkaviszonynak
1. 2016.01.19
Dr. Benda Dénes
Az amerikai népzene térhódítása Zenetörténeti ea.
számít. A 10 millió forintos vissza nem térítendő támo2. 2016.02.23
Kutyifa István
Mit ér a pénz, ha régi?
Numizmatikai ea.
gatás mellett felvehető, szintén 10 millió forint összegű
3. 2016.03.22
Nikli Károly
Filmnyelv, formanyelv…
Filmesztétikai ea.
hitelt 25 éves futamidővel kell visszafizetni, és a kama4. 2016.04.19
Dr. Bárth János
Tanyasors, gazdasors…
Néprajzi ea.
ta nem lehet több 3 százaléknál. A 10+10 millió forintos támogatás és kedvezményes hitel adta lehetőség5. 2016.05.24
Kicsinyné Bayer Noémi
Digitális művészet
Művészettörténeti ea.
gel 2019-ig lehet élni. Minden jogosult támogatást kap6. 2016.06.21
Juhász Zsolt
A vizeink védelmében
Környezetvédelmi ea.
hat: a program költségvetési kerete felülről nyitott, így
7. 2016.07.19
Menyhárt Tamás
Jánoshalma története képekben
Helytörténeti ea.
aki jogosult az új otthonteremtési támogatásra és kérel8. 2016.08.23
Lipka Mariann
Tűzzel, zománccal…
Képzőművészeti ea.
mét be is adja, az meg is kapja a pénzt.
9. 2016.09.20
Ördögh Edit
Operamesék - Mesés Operák
Zenetörténeti ea.
Használt lakásokra is kedvezőbb feltételekkel lehet
10. 2016.10.18
Korneth Béla
A nap erejével
Energetikai ea.
felvenni az otthonteremtési kedvezményt. Egy gyermek
esetében ez akár 600 ezer forint, két gyermek esetén
11. 2016.11.15
Fajszi Ferenc
Munkaerőhelyzet és migráció
Történelmi ea.
1,430 millió forint, három gyermek után 2,2 millió forint,
12. 2016.12.13
Katona Szonja
A fa varázsa
Képzőművészeti ea.
négy vagy több gyermek után pedig 2,750 millió
forint is lehet.
Az otthonteremtési kedvezmény és a lakásépítés áfájának négy évre szóló 5 százalékra való
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Tanyafejlesztési Program
csökkentésének célja, hogy a jelen demográfikeretében támogatást nyert a tanyák fúrt kútjai vizének vizsgálatára.
ai válságára Magyarország megfelelő választ
Amennyiben Ön is szeretné, hogy kútja vizének minősége ingyenesen bevizsgálásra kerüljön
adjon. Segítséget kíván nyújtani azon csalákérjük, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lévő jelentkezési lapot kitölteni, és a kapott
doknak, akik megfelelő ingatlan hiányában nem
útmutató alapján eljárni szíveskedjen.
vállalnak, vagy nem vállalnak több gyermeket.
Emellett az intézkedések célja a gazdaság élénBács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz történő beérkezési határidő: 2016. január 15.
kítése és az építőipar fehérítése is. Jelenleg 8
A program keretében korlátozott számú vízminta bevizsgálására nyílik lehetőség. Ez Bács-Kisezer új lakás épül évente, ez a szám megközekun Megyében 60 minta ingyenes vizsgálatát jelenti. Döntés az ingyenes vizsgálat lehetőségéről a
lítheti a közeljövőben a korábbi 40 ezres mérbeérkezések sorrendjében történik.
téket is.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Városgazdálkodási Osztály

Gáspár Zsolt Gábor

J Á N O S H A L M I

2016. január

HUNYADI NÉPE

5. oldal

2015 év eseményeiből képekben

Új víztisztító berendezésnek köszönhetően egészséges ivóvizet ihatunk

Ősszel átadásra került a Mentőállomás, új munkahelyek létesültek

Mire a tél beköszöntött megújult a Városháza külseje.

Befejeződött a 42 km hosszú szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése.

Ebben az évben került átadásra a térség első naperőműve.

Megújult külsővel várja látogatóit a Városi Szálláshely és Irodaház.

Modern külsővel, korszerű technológiával elkészült a szennyvíztisztító.

Megújult a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok parkettája.

Idén négy kiállítás nyílt az Önkormányzat szervezésében a Művésztelepen

Ebben az évben a nagyközönség számára ingyenes rendezvényen több ismert személyiség lépett fel városunkban. Nevezetesen (a képek sorrendjében) EDDA Együttes, Ördögh Nóra, Schobert Norbert, Katus Attila, Lakatos Márk,
Dr. Bagdy Emőke, Aradszky László és Béres Alexandra. Az utolsó felvétel a Lajtha Kft. szervezésben megvalósult színházi bérlet harmadik, telt házas előadásán készült.

NÉPE
A J á r á HUNYADI
si Hiv
atal hírei
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6. oldal

2016. január

Decemberben ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Sajtóközleményei

60 nap áll az elővásárlási
jogosultak rendelkezésére
Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi
szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és
2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a
262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést
követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a
mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
(termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra kifüggesztésre kerülnek az
illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld földforgalmi törvény
18.§- ban meghatározott elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra
jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a gyakorlására.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Egyszerűsödnek a
közigazgatásban
intézhető ügyek
2016. január 1-jén lépett hatályba az a közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg
több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.

Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is módosít, a gyakorlati
tapasztalatok alapján egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A közigazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra kerültek az általános
eljárási szabályok, amely minden közigazgatási ügyre kiterjedő egyszerűsítést eredményez. Az ügyintézési határidők nagy része is csökkeni fog. A
bürokráciacsökkentés keretében egyes engedélyezési eljárások esetében
a korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a jövőben már bejelentést
követően is lehet folytatni. A szabályok módosítása a gyakorlatban jelentkező ügyféli igények kielégítését célozzák azáltal, hogy meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- és költségtakarékosabbá teszik.
Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság véleményének
megismerése érdekében az állam 2015. év nyarán konzultációt tartott a
megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel 400 ezer
ember nyilvánította ki a véleményét.
A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások eredményeképpen
ingyenes lesz:
●●a személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása;
●●családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult hatósági eljárások;
●●eltulajdonított okmányok pótlása;
●●gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása;
●●gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal;
●●mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása;
●●hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal);
●●tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján);
●●oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány);
●●felsőoktatási képzésre jelentkezés,
●●jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele;
●●lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési eljárása
(a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingatlan esetén);
●●adóhatósági igazolás;
●●cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése; cégek éves számviteli beszámolójának közzététele;
●●üzlet működési engedélye iránti eljárás;
●●vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása;
●●népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások;
●●mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Új intézhető ügykörök a
Kormányablakokban
2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kormányablakokban intézhető ügyek száma, ekkortól tehát 509 ügy intézhető el,
illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgálatoknál.
A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent jogszabály értelmében, 2015. december 9.-től, a jelenleg 423 helyett, 509 ügy
intézhető, illetve kezdeményezhető a kormányablakokban.
Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör kerül
be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2013. január 1-től minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok, így Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal vezetője. A munkát katasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettes segíti, ők nem a Járási Hivatal állományába tartoznak, csak szükség esetén segítik a munkát.
A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás
területén ( Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települések )
irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját
Szervezeti és Működési Rendje tartalmazzák, tevékenységét a Kecskeméten működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalakulása óta
rendszeresen ülésezett, országos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban vett részt. Az üléseken részt vesznek a járás polgármesterei,
önkormányzatok képviselői is.

A járás önkormányzatai a saját közigazgatási területükön továbbra is
ellátják a katasztrófa védelmi feladatokat.
A Helyi Védelmi Bizottságnak a jánoshalmi járásban 3 munkacsoportja alakult:
——Titkársági és Támogató Munkacsoport
——Honvédelmi Igazgatási és Lakosság-ellátási Munkacsoport
—— Katasztrófavédelmi Munkacsoport ( tagjai a települések delegáltjai )
A Bizottság legutóbbi ülésére 2015. december 2-án került sor, ahol
beszámoló hangzott el a HVB éves feladatainak végrehajtásáról és Tájékoztató a 2015. évi honvédelmi igazgatási gyakorlatokról, felkészítésekről
valamint az Ideiglenes Biztonsági Határzár építésével, a Határozott Fellépés 2015. gyakorlat valamint a Közös Akarat feladat során végrehajtott és
folyamatban lévő honvédelmi igazgatási feladatokról. A honvédelmi témájú napirendek előadója Murár Zoltán alezredes volt a Bács-Kiskun Megyei
Védelmi Bizottság megbízásából. Az ülésen bemutatásra került Lénárt András t. alezredes, aki a Helyi Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettese
és munkáját 2015. októberében kezdte meg a jánoshalmi járásban.
Kiss Zoltán tű. alezredes HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettes számolt
be a tagoknak és meghívottaknak: a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről, a 2015. évi katasztrófavédelmi feladatokról valamint az Önkéntes és
köteles polgári védelmi szervezetek felkészítéséről.
Mándity Milán az ADUVIZIG képviselője tájékoztatást adott a Vízelvezető rendszerek, befogadó csatornák állapotáról, ár és belvíz elleni felkészülés feladatairól
A térséget érintő népegészségügyi helyzetről Farkas Tamás közegészségügyi járványügyi felügyelő tájékoztatta a jelenlévőket.
A járás közbiztonsági helyzetéről Kutyifa István a Rendőrőrs parancsnoka számolt be.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

TAJ kártyát is igényelhetünk Jánoshalmán a kormányablakban!
TAJ kártya (Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági
Igazolvány) kiállítása iránti kérelem is benyújtható a kormányablakban,
amely a kiadás jogcíme szerint lehet:
—— új TAJ szám képzésére irányuló kérelem (újszülött)
—— már a létező TAJ kártya pótlása (pl. elvesztés, rongálódás)
—— névváltozás miatt benyújtott kérelem
A kérelem a kormányablakban is elindítható az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. A kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya 1. részére. (6401
Kiskunhalas Pf.:167)
Elvesztés, rongálódás esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási
Osztálya az igénylő részére a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt
- az igazgatási szolgáltatási díj teljesítésének igazolását követően - kiállítja,
a kérelemben meghatározott címre postán megküldi.
Az első TAJ - okmány kiállítása, illetve a névváltozás miatti kiadás eljárási díj- és költségmentes. A már létező kártya pótlása igazgatási szolgáltatási díjköteles, amely 3000 forint. A díj megfizetése a kormányablakban kizárólag készpénz átutalási megbízással (csekkel) történő befizetéssel lehetséges.
Az igénylő a kormányablakban megkapja a díj megfizetéshez szükséges
átutalási megbízást, amelyet a postán tud befizetni.

Európai Egészségbiztosítási Kártya
igényelhető a kormányablakban!

A kártya kiállítására vonatkozó kérelmét az ügyfél a kormányablakban is

benyújthatja, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével.
A Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek kérhetik
Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítását, amely alapján, az EGT-tagállamokban, átmeneti tartózkodásuk idején, minden orvosilag szükséges
ellátást igénybe vehetnek, ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott tagállam biztosítottjai. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész,
vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. Amen�nyiben a jogosult az EU-kártya érvényességének lejárta előtt új kártyát igényel, a meglévőt le kell adnia. Abban az esetben azonban, ha az ügyfél úgy
igényel új EU-kártyát, hogy a korábbi érvényességi ideje már lejárt, akkor
nincs szükség a korábbi, már érvénytelen kártya leadására.
A díj megfizetése a kormányablakban kizárólag készpénz átutalási megbízással (csekkel) történő befizetéssel lehetséges.
Az igénylő a kormányablakban megkapja a díj megfizetéshez szükséges
átutalási megbízást, amelyet a postán tud befizetni. A kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet az elbíráló szervnek. Az igénylő a kártyát postán kapja meg.
A kormányablak a hét minden munkanapján várja az ügyfeleket a
következő ügyfélfogadási idővel:
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
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Tájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerő-piaci program indításáról
I. A program célja

A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt
elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése.
II A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskereső nők tartoznak, akik:
——60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet nélkül
beléphetnek a programba.
——az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év jogosultsági
idővel rendelkező álláskeresők képzik a további célcsoportot.
III. A program elemei
1. Munkaerő-piaci szolgáltatások

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program
keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci
információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján
munkaerő közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
2. Bérköltség támogatás

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó
nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér
és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatáshoz 1 havi előleg nyújtható.
Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program kezdetekor is legalább 55 év felettiek, esetükben a munkáltatók érvényesíteni tudják a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott adókedvezményt (a 2011. évi
CLVI. törvény 463/A. §-a alapján nem költségvetési szerv), ami 100 000
Ft munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben szociális hozzájárulási adó
fizetési kötelezettség csak részben keletkezik.
Az előzőek alapján, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósulhasson, azon érintett foglalkoztatók (költségvetési szerv,
pl.: a helyi önkormányzatok) esetében, akik nem tudják érvényesíteni a
Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezményt, a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét az NFA-ból támogatásként biztosítjuk.
A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a 2015.
évi garantált bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft vehető
figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A program keretében főszabály szerint a teljes munkaidős, napi
8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi

4-6 órás) munkavégzés támogatására is.
A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamával növelt foglalkoztatás nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő megszerzéséhez hiányzó hónapok száma.
A program keretében nyújtott bérköltség támogatás az 1407/2013 EU
bizottsági rendeletben foglaltak szerinti csekély összegű – de minimális –
támogatásnak minősül.
A program e változatában a támogatás mellett a munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.
IV. A támogatás időtartama

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig tart.
A programba vonásra 2015. december 21-től 2016. április 30-ig van lehetőség. A program terhére a kötelezettségvállalást legfeljebb 2016. december 31-ig biztosítjuk.
V. A program megvalósítója

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az
állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok
és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.
A program megvalósítói azok a munkaadók is, akik a támogatott foglalkoztatással biztosítják a 40 évből még hiányzó jogosultsági idő megszerzését. Ugyanakkor a program holtsúlyának csökkentése érdekében a program célcsoportjába tartozó személy munkanélkülivé válását megelőző utolsó munkáltatója részére az érintett álláskereső foglalkoztatásához támogatás nem állapítható meg.
VI. A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 1 milliárd
Ft, amely a 2016-os évet terheli.
VII. A programtól várt eredmények

A programba a célcsoportnak megfelelő álláskereső nők bevonását és
támogatással történő elhelyezkedésük elősegítését tervezzük. Célunk,
hogy a támogatásba bevontak többsége megszerezze a nyugdíjazásukhoz
szükséges jogosultsági időt.
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes
állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál
érhető el.
Nemzetgazdasági Minisztérium
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7. oldal

Advent a Gyermeklánc Óvodában

Megérkezett a Mikulás a Micimackó csoportba

A Napraforgó csoport Betlehemes játékkal köszöntötte az időseket

A gyerekek sok szép verset mondtak a Mikulásnak

Mézeskalács sütés a Petőfi utcai óvodában

A Nyitnikék Gyer mekházban tör tént

December az ünnepek hava

Luca-napi hagyományőrzés a Batthyány utcai óvodában

A Katica csoportosok a szülőkkel ünnepeltek

Cipős doboz akció

A Nyitnikék Gyermekházban idén decemberben számos alkalommal
öltöttünk magunkra ünneplőruhát. A Mikulást örömmel fogadta minden kicsi
és nagy, s bátran vette át az általa hozott csomagokat. A karácsonyunk
meghitt és családias volt, a gyerekek lázasan bontogatták a fa alatt talált
ajándékokat. Három kisgyermeknek gyújtottuk meg az első gyertyát a születésnapi tortáján.

Képeink tanúsága szerint sikeresen zárult a helyi Baptista Gyülekezet
Cipős doboz akciója, melynek révén sok nehéz körülmények között élő
gyermeknek tették szebbé karácsony ünnepét.

Mikor nem ünnepeltünk, akkor szorgoskodott minden kis kéz. Mikuláscsizmát festettünk, lucabúzát ültettünk, mézeskalácsot sütöttünk.
Továbbra is sok szeretettel várunk minden 0-3 éves korú gyermeket szüleivel együtt.
Köszönjük a sok segítséget, amit egész évben kaptunk. Ezúton kívánunk
mindenkinek örömteli, boldog új évet.
Ruskóné Taskovics Dóra

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben
adójuk 1 %-át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”
Alapítványnak utalták.
A tavalyi évben ez az összeg 286.090,- Ft volt.
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni.
A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez
kérjük a segítséget.
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit
intézményvezető
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NÁLUNK TÖRTÉNT
Szent Miklós püspök látogatása

dologgal is magyarázható: ez volt a szezonnyitó első korcsolyánk, illetve a
tanulóink nagyon szeretik ezt a különleges téli sportot. A résztvevők többsége már évek óta rendszeresen jár velünk korizni, ők nagyon sok trükköt tudnak mutatni a jégen, de voltak kezdők is, akik a nap végére szintén magabiztosan csúszkáltak már a palánk mellet. Lesz még lehetőségük gyakorolni ebben a szezonban, mert megbeszéltük, hogy januárban kipróbáljuk a
szegedi műjégpályát.
Komáromi Róbert

2016. január

gettek, érdeklődtek az intézményben folyó munkáról, életről.
Örülünk, hogy sokan elfogadták meghívásunkat, és ellátogattak hozzánk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a tavaszi Kukucskálóra is.
Simityné Mészáros Judit

Karácsonyi ünnepség

„Mindnyájan lehetünk pásztorok,
napkeleti bölcsek…”

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

„Mindnyájan lehetünk pásztorok, napkeleti bölcsek, és a te otthonod,
Betlehemi barlang lesz, benne az Élettel, ha kitárod szívedet Krisztus felé”.
Egy évvel ezelőtt, Böjte Csaba gondolataival azonosulva, az adventi lelki napon elhatároztuk, hogy betlehemest fogunk játszani, csak úgy, egymás örömére. Énekeltünk és verseltünk, de az idő szűkössége miatt maga
a játék csak terv maradt. Idén, karácsony közeledtével, idejében elkezdtünk készülődni. Rövid idő alatt megtanultuk a szerepeket, s mivel korábban hagyomány volt iskolánkban az idősek otthonába műsorral ellátogatni,
szerettük volna, ha örömünkben ők is osztozhatnak. Idő közben felkértek
bennünket, hogy játékunkkal az ovisokat is lepjük meg. Igazi betlehemest
jártunk házról házra, mert szerepeltünk az iskolai karácsonyi ünnepségen
is, s végül, de nem utolsó sorban egy osztálytársunknál, ahol még a rokonok és szomszédok is kíváncsiak voltak ránk.
Köszönjük, hogy mindenhol szeretettel fogadtak bennünket. Örömünk
megsokszorozódott, mert karácsonyi jókívánságainkat nemcsak egymásnak mondhattuk el.
Csofcsics Erika és a 3.b osztály

Adventi lelki nap

December 4-én kicsik és nagyok izgatottan várták, hogy felcsendüljön a
Szent Miklós püspök jövetelét jelző csengettyű hangja. A tanulók csillogó
szemmel hallgatták a dicséreteket és a bölcs tanácsokat. Voltak, akiket a
gyermekek és diákok védőszentjével való személyes találkozás lelkesített,
másokat az általa hozott csomag tartalma hozott lázba. Egy dolog azonban közös volt mindannyiunk lelkében: a piros palástban, püspöksüvegben
és pásztorbottal ajándékokat osztó Szent Miklós alakjának megidézése a
karácsonyra való lelki készülődés méltó kezdete volt. Az aznapi jó hangulatot fokozta a diákönkormányzat által meghirdetett piros kód (minél több
diáknak kellett „piros színt magára öltenie”) sikeres teljesítése is. Köszönjük a szülői közösség tagjainak ezt a közös élményt.
DÖK

Bács-Kiskun Megyei
Matematikaverseny

Az elmúlt évektől eltérően már a tanév első félévében lebonyolították a
megyei matematikaversenyt a szervezők. A négy
döntőbe jutott diákunk közül
Kosóczki Balázs (7.o.) az
előkelő 4. helyet szerezte
meg, melynek jutalmaként
a kecskeméti eredményhirdetésen oklevelet és könyvjutalmat vehetett át. Faddi Bálint (3.o.) a 17., Hajnal
Bálint (6.o.) a 24., és Varga
Bence (4.o.) a 28. helyen
végzett. Gratulálunk a szép
eredményekhez!
Enesei Péter

Korcsolyáztunk Baján

December 12-én adventi lelki napot tartottunk iskolánkban. A napot
szentmisével kezdtük, amit a keresztény evangelizáló zene hazai képviselői, a Gável Testvérek koncertje követett. Az együttes két tagja tanúságot
tett Istenbe vetett mély hitéről, és zenéjük valóban eszköz volt Isten kezében, hogy az Ő üzenete a szívünkig hatoljon. A felső tagozatosok karácsonyi misztériumra való lelki felkészülését is ők segítették. Az alsó tagozatosok lelki gondozását Menyhárt Sándor plébános atya és Tamás Sándor
káplán atya vezette. A nap folyamán a gyermekek irodalmi, zenei és kézműves foglalkozásokon vettek részt osztályfőnökeikkel, és élményekkel
gazdagon térhettek haza e szombati napon.
Buzder Mónika

Kukucskáló

December 11-én pénteken délután egy busznyi gyerekkel korcsolyázni
mentünk a bajai műjégpályára. Rendkívül nagy volt az érdeklődés, ami két

Ebben a tanévben december 17-én került megrendezésre a leendő első osztályos gyerekek és szüleik számára az immár hagyományosnak nevezhető „Kukucskáló” elnevezésű program. Ez a rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy az érintettek jobban megismerhessék intézményünket és a leendő elsős tanító néniket is.
Karácsony közeledtével segíteni kívántuk az ünnepre való ráhangolódást is. Így a gyerekek először egy karácsonyi történetet hallgattak meg a szúrós szőrű bárányokról, majd karácsonyi harangot és
angyalkákat készíthettek. Természetesen a közös játék sem maradhatott el. Mindenki kiválaszthatta a neki leginkább tetsző tevékenységet.
A délután nagyon vidám hangulatban, kellemes légkörben telt.
Az ovisok teljesen otthonosan érezték magukat, megbarátkoztak egymással és a pedagógusokkal is. A szülők kötetlenül beszél-

Iskolánkban 2015. december 18-án, a téli szünet előtti utolsó tanítási
napon rendeztük meg gyermekeink számára a karácsonyi ünnepségünket.
A műsort az iskolánk tanulói adták. Az alsós osztályok versekkel és
énekekkel, a 3. b osztályosok betlehemes előadással, az énekkarosok és
Gábor bácsi hangszeresei gyönyörű karácsonyi összeállítással, Csöre néni
angolosai egy angol dallal emelték a műsor színvonalát. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, a gyerekeknek és szüleiknek a részvételért.
Anita néni és Sándor atya zárásként mindenkinek áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánt, és feladták a szokásos házi
feladatot a szünidőre: sok pihenést és játékot.
A karácsonyi műsor meghitt, ünnepi hangulatával méltán kezdhettük
meg a téli szünetet és készülhettünk a karácsonyra családunkkal.
Komárominé Vikor Ágnes

Karácsonyi vacsora
Mint minden évben, idén is közös karácsonyi vacsorával készültünk az
ünnepekre, amelyen az intézmény minden dolgozója részt vett. Sándor
atya meséje lelkileg is felkészített minket a kis Jézus fogadására. A vacsoráról Csepregi Csaba gondoskodott, választhattunk a finom marhapörköltből és sültes tálból. Desszertről és üdítőről mi magunk gondoskodtunk. Jó
hangulatban telt az este. Az összetartozás élménye megerősített bennünket az ünnepre készülvén, és megmelengette szívünket.
Mikó Zsuzsanna

GYEREKSZÁJ
Mit vinnél ajándékba a kis Jézusnak?
Másodikos tanulóink mondták:
Markó Mór: Szeretetet és egy szép rajzot.
Botka Kitti: Jóságot, örömet. Szót fogadok tanítóimnak és szüleimnek.
Gulyás András: Sokat imádkozom.
Szatmári Olivér: Nem szólok bele mások szavába, nem kiabálok társaimmal.
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Markó Máté: Imádkozom.
Mester Dominik: Odaadom neki a szívemet.
A 4.a osztályos tanulók írásaiból:
Bozóki Barnabás: Karácsonykor többet segítek szüleimnek és a mamának. Szeretetet, bölcsességet és önfeláldozást viszek Jézuskának. Többet tanulok, megpróbálok jobban viselkedni.
Evanics Milán: Megpróbálok jobban viselkedni, társaimhoz jobb leszek.
Szüleimmel többet foglalkozom.
Faragó Larina: A kis Jézusnak odaadom a szeretetemet, életemet. Segítek
a szüleimnek. Jobban tanulok, nem veszekszem a testvéremmel. Imádkozom, hogy a család többet legyen együtt.
Délceg Klaudia: Segítek szüleimnek. Kis Jézuskának elviszem a szeretetemet. Nem veszekszem testvéreimmel, többször megyek el misére.
Batovics Roland: Adventi időszakban többet vagyok a családommal, az
iskolában jobban odafigyelek. Kevesebbet tévézek, számítógépezek.
Segítek szüleimnek és testvéreimnek.
Tóth Ambrus: Jézuskának odaadom az életemet és a lelkemet. Szeretetet, boldogságot viszek neki.
Horváth Dávid: Úgy készülök karácsonyra, hogy segítek a papámnak, és
többet játszom a húgommal. Elmegyek szentmisére.
Lábadi Réka: Jóságot, szeretetet, kedvességet és örömet viszek Jézuskának.
Király Krisztián: Megpróbálok többet segíteni szüleimnek, kevesebbet játszom a számítógépen. Többet imádkozom.
Kolompár Emília: A kis Jézus jászlához viszem az életemet, örömömet,
békességet, barátságot és önzetlenségemet.
Bánfi Ádám: Jézusnak odaviszem a szeretetemet és életemet. Úgy készülök a karácsonyra, hogy többet imádkozom, segítek anyának főzni, apának az állatokat etetni. Nem hagyom cserben a barátaimat.
Vida Bálint: A kis Jézus jászlához odaviszem a szeretetemet. Örülök, hogy
a család együtt van, sokat imádkozunk és odafigyelünk testvéreinkre.
Segítek szüleimnek.
Turú Dávid Norbert: Jézuskához viszem a szívemet, szeretetemet. Advent
idejében szorgalmasabb, figyelmesebb vagyok, többet segítek társaimnak és szüleimnek. Vigyázok az öcsémre.
Lejegyezte: Haugné Szatmári Lívia

is beszélgettek az ünnepre készülve a reggeli áhítatokon: Mit ünneplünk
húsvétkor, karácsonykor? Mit köszönhetünk a szüleinknek? Mit köszönhetünk Istennek?
Ismerte a magatartás táblát, tisztában volt vele, hogy a viselkedésének
következményei vannak, mind a jónak, mind a rossznak. Ahhoz, hogy be
tudjon illeszkedni a csoportba, osztályba a szabályok közé, fontos, hogy
kapjon visszajelzést a viselkedéséről. Ha ezt türelmes, rávezető pedagógus
végzi, sokkal könnyebb és gyorsabb a gyermeknek a beilleszkedés.
Köszönjük az óvoda és az iskola pedagógusainak lelkiismeretes, türelmes, szeretetteljes munkáját.
Egy elsős kisfiú anyukája

ÉLETKÉPEK

Mikulás napi kiállítás

Osztályok karácsonya

HIRDETÉSEK
MEGHÍVÓ

A 4. a osztály karácsonyi
készülődése

Adventi kiállítás

Az adventi időszakban rajz és technika órákon díszeket készítünk,
melyekkel közösen kidekoráljuk az osztályunkat. Minden nap „őrangyalos” játékot játszunk. Ez úgy történik, hogy reggeli áhítat alatt kihúzzuk egy
tanuló nevét, akivel aznap jót teszünk, persze úgy, hogy az illető rájöjjön,
hogy ki az angyalkája. Kis dolgok is lehetnek jócselekedetek például: rendet teszek a másik padján, felakasztom a kabátját a fogasra, öntök neki
vizet a poharába ebéd közben stb.
Ilyenkor mindig egy kicsit jobbak vagyunk, és jobban figyelünk egymásra.
Rab Anna 4.a osztályos tanuló

Szent Anna Katolikus Intézmény alapítványa szeretettel hívja és várja
Önt, kedves családját, rokonait, barátait intézményünk jótékonysági báljára,
amely2016. január 30-án, szombaton
kerül megrendezésre a Korzó étteremben.
Vendégvárás: 18 órától.
Zene: Virág Norbert
A belépőjegy ára magába foglalja a vacsorát is 3000Ft (marhalábszár
pörkölt), 3300Ft (sültes tál). Az est folyamán tombolahúzás lesz, amelyre
tombolatárgyat szívesen fogadunk.
Jelentkezési határidő: 2016. január 26.

Ha a bálon nem tud részt venni, de szeretné támogatni intézményünket,
lehetőség van támogatói jegy vásárlására a pénztárban.
Tisztelettel:

Ozorák László
Az alapítvány elnöke

MEGHÍVÓ

SZÜLŐI SZEMMEL

Szülői tapasztalat az óvoda
- iskola átmenetről

Fiunk idén kezdte az első osztályt a Szent Anna Katolikus Iskolában.
Nagyon kedvesek, aranyosak, figyelmesek a tanító nénik. Türelmesen
rávezetik a gyerekeket, hogy mikor mi is a feladatuk (pl.: tanszereket kikészíteni, szünetben udvarra kimenni,széket asztalra felrakni nap végén…)
A gyerekek úgy tanulhatják meg, hogyan kell viselkedni az osztályban,
hogyha jót tesznek, kapnak egy balerinát/kisautót a falon lévő magatartás
táblára; ha rosszul viselkednek, akkor pedig elvesznek a tanító nénik egy
balerinát/kisautót a magatartás tábláról.
Jó a kapcsolat a szülők és a tanítók között, pl.: elmondják nekünk mi az,
amit gyakoroljunk még otthon a gyermekkel (olvasás, írás, cipőfűzés…).
Szólnak, ha valamit be kell hozni vagy hiányos a felszerelés, és így nem
tudnak úgy haladni a tananyaggal. Ez azért fontos, hogy ugyanazt a dolgot kérjük a gyerektől.
Lekötik a gyermekek energiáit délutáni foglalkozásokon pl.: foci, néptánc. Tehetséggondozásban lehetőség van énekkarra, kézműves foglalkozásra, idegen nyelv tanulására.
Nem engedik a rendetlenkedést, következményei vannak a rosszalkodásnak. Kamerák vannak felszerelve a biciklitárolónál, hogy megelőzzék a
rongálást, lopást. Így nyugodtabban járunk biciklivel az iskolába.
Havonta van intézményi szentmise, illetve az iskola ünnepein is átmennek a templomba, ahol nagyon szép és felemelő ünnepségeken vehetnek
részt. Így a testük mellett a lelkük is táplálékhoz jut, és úgy gondolom, ez
szükséges az egészséges fejlődésükhöz.
A Katolikus Óvodába járt gyermekünk, és az előbb felsoroltakból már
ismerte a közös ünneplés örömét, készülődését, amikor a lelki dolgokról

9. oldal

A
Szent Anna Katolikus Iskola
2016. január 13-án szerdán nyílt tanítási napot tart,
melyre szeretettel várjuk a leendő elsős szülőket.
Programok:
740: Közös reggeli áhitat
800- 1045: Tanórák

Gyertyagyújtás

1045: Közös beszélgetés, agape
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Ajándék a fogtündértől

Októberben pályáztunk az 1. b osztály a „Csillogó fogacskák” pályázaton. Kiszíneztük a fogtündér és a fogmanó képét, majd bábokat készítettünk a képekből. Aztán már más dolgunk nem volt, csak egy fényképet kellett készíteni az osztályról, és elküldeni.
Persze nem vártunk ölbe tett kézzel, azóta is mossuk a fogunkat az iskolában nap, mint nap, pont úgy, ahogy azt az óvodában megtanulták a gyerekek.
December elején kaptuk meg az értesítőt az eredményről és az ajándékcsomagokat. Minden tanulónk kapott: tornazsákot, fogkefét, fogkrémet,
homokórát, matricát, fényképes plakátot.
Nagyon örültünk a fogtündér karácsonyi meglepetésének.
1. b osztály

Leendő elsősök szüleinek
tájékoztatása

2016. január

Fát ültettek az első osztályosok

December 3-án mutatkozott be iskolánk a város óvodáiba járó nagycsoportosok szüleinek. Először Rittgasszer János igazgató úr ismertette
az intézményünket, képek kivetítésével. Az alsó tagozat rövid bemutatása
után három tapasztalt pedagógusunk ismertette a tantárgyakat és a tankönyveket a 2016/2017-es tanévre:
——az 1. a német nemzetiségi osztály tanítójaként – Juhász Edit;
——az 1. b cigány nemzetiségi osztály tanítójaként – Végvári Zoltán;
——az 1. c angol nyelvet tanulók osztály tanítójaként – Bunyevácz Hajnalka.
A német nyelv bemutatását Lógó Tiborné, az angolét Somosi Zsuzsanna segítette. A bemutatkozást hallgatva a jelenlévők hallhatták, miért jó
hunyadisnak lenni:
Esélyegyenlőséget biztosítunk, bárhová íratják szemük fényét, egyenlő követelményekkel, megfelelő körülmények között, jó szakemberek oktatják, nevelik.
Megtanítjuk olvasni, írni, számolni, viselkedni – a későbbiek során olyan
alapműveltséget biztosítunk számára, mellyel bárhová mehet tovább tanulni. A leendő elsősök az idegen nyelvek mellett a tanulás szempontjából is
megismerik a számítógépet. Önálló tanulásra, önálló munkára éretté tes�szük a hat- hétéveseket. A hitoktatókkal együttműködve kiegyensúlyozott,
egészséges lelkületű, közösségi emberré neveljük.
E-naplónkból, az e-ellenőrző segítségével naponta tájékozódhatnak a
szülők gyermekükről.
Megfogalmazódott az is, bízhatnak bennünk, „terelgetni” fogjuk a beíratott elsősöket a megértés és a barátság, mások elfogadása felé is. A beiratkozás időpontjáról értesíteni fogjuk plakátokon és a honlapon is a szülőket!
Simon Lászlóné

Fizikai kísérletek

Mikulás bácsinál!

Elsőseink az idei évben is fákat ültettek az iskola udvarán, hogy lássák,
hogyan cseperedik a kis fa velük együtt. Ahogy iskolánkban növekednek a
tanulók, és növekedik a tudásuk, úgy nő és terebélyesedik az a kicsike kis
fácska is, amit az iskolaudvarra ültettek és gondoznak majd 8 évig. Szilfát
választottunk, ami most csak egy ágacska, de 8 év múlva hatalmas lombos
fa lesz. Kívánjuk, hogy minden kis tanulónk nőjön, okosodjon és a fajaik is
terebélyesedjenek egészségben.
Marancsikné Kubatov Ágnes

Karácsony az öregek
otthonában
Idén is hagyományainkhoz hűen kicsi elsőseinkkel meglátogattuk Mikulás bácsit Nagykarácsonyban.
December 8-án reggel nagy izgalommal indultunk útnak az 1.a és 1.c
osztályokkal. Először, hogy a hosszú utat, és a sok ülést kimozogjuk, a
nagykarácsonyi Ugrálda játszóházba tértünk be. Thomas gőzös már várt
bennünket, hogy elvigyen egy kalandos vonatozásra minket. Utána egy
egész órán át csúszdázhattak, ugrálhattak a légvárakban a gyerekek. Alaposan megizzadtak, de kiválóan szórakoztak. Jól is esett a finom szendvics, amit az anyukák csomagoltak ebédre. Ezután izgatottan siettünk Mikulás bácsihoz, aki már várt minket. Megmutatta dolgozó szobáját, ajándékot osztott, és jó tanácsokkal látta el a gyermekeket. Mikulás apó házában
játszhattak, ajándékot készíthettek, és ajándékokat vásárolhattak, rénszarvasokkal és egyéb állatokkal találkozhattak a kicsik.

Már évek óta hagyomány iskolánkban, hogy egy délután – a tankönyvekben nem szerepelő – érdekes fizikai kísérleteket láthatnak az érdeklődő diákok.

Az idei tanévben ez az alkalom a „Kísérletek a konyhából” címet kapta, ahol a konyhában megtalálható eszközök segítségével kerültek bemutatásra a fizika törvényszerűségei.
Kasziba Gyöngyi

TÉLI ÖRÖMÖK SZEGEDEN

Tartalmas vidám napot töltöttünk együtt. Igen jól sikerül első közös kirándulásunk új tanítványainkkal, s reméljük sok közös emlékünk lesz még
veletek kicsikéink!
Puskás Krisztina és Kothenczné Harkai Klára osztályfőnökök,
valamint Beszéné Nagy Mariann tanító néni, és
Koczó Ildikó pedagógia asszisztens

Ha december, akkor korcsolyázás! Így megy ez iskolánkban már soksok éve. Ezt a számunkra ritka sportot Szegeden az Adventi vásárral kötjük össze ilyenkor decemberben.
A Műjégpályán eltöltött aktív délelőtt után megcsodáltuk a belvárost, futkároztak a gyerekek a szalma-labirintusban, néhányan megtekintették a
felújított Dómot, és harapnivalót is találtunk kedvünkre.

December közepén ismételten meglátogattuk városunk idős lakóit az
idősek otthonában. Mi – a hatodikosok – kedves, megható, gyertyafényes
műsorral készültünk karácsony alkalmából. A Zsebszínpadosok pedig egy
vidám mesét adtak elő a három nyúlról. Az alsós gyerekek kedves angyalkákat készítettek ajándékba, amiket mi adtunk át a néniknek és bácsiknak
a műsor végén.

Matematikaverseny Bácsalmáson
December elején a bácsalmási Hunyadi János Iskola szervezésében
matematikaversenyen vettünk részt, két nyolcadikos és egy hetedikes csapattal.
Nagyon érdekes feladatokat oldottunk meg, mivel csapatmunkában dolgoztunk, így mindenki hozzájárult a siker eléréséhez. Logikai kérdések,
sudoku táblázat kitöltése és feleletválasztós feladatokat kaptunk.
A zsűri eredményhirdetéséig ismerkedtünk más iskolák tanulóival. Oklevéllel jutalmazták jó eredményünket.

Sok élménnyel érkeztünk haza, a teljes pompában tündöklő belváros
lenyűgöző látvány volt még nappal is.
Patocskainé Vízvári Klára

Multikulturális karácsonyi
teadélután

eSZeM

December 16-án iskolánk gimisei egy teadélutánon vettek részt, ahol
angol, német és francia nyelveken mérték össze tudásukat. A versenyen
három csapat indult. A tanulók lelkesen oldották meg a feladatokat, melyek
során kulturális ismereteiket kamatoztathatták. A délutánt a jutalmak kiosztása és egy közös vidám karácsonyi éneklés zárta.
Multikulturális Munkaközösség

Jó volt újra ott lenni, és egy kis mosolyt csalni az idős emberek arcára,
és egy kis örömet a szívükbe.
Lencse Bálint 6. c
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2016. január

Versenyeink december
hónapban

11. oldal

A gimnáziumi szalagavató méltósága

Angol nyelvi verseny. Helyezettek:

1. Szilasi Emma 7. G, 2. Szemlics Dániel 7. G, 3. Kisföldi Klaudia 7. G
Fizikaverseny. Helyezettek:

Életünkben kétféle emlékre szoktunk a legélesebben emlékezni: valami
elsőre és valami utolsóra.
Az első óvónénire, az első tanító nénire, az első csókra, az első bálra…
végtelen lehet ez a sorozat.
Ugyanilyen fontos állomások életünkben az utolsó dolgok is: az utolsó
tánc, az utolsó találkozás valakivel, az elbúcsúzás valakitől vagy valamitől.
Úgy adódott, hogy idén sokak számára mindez ötvöződött a Hunyadi
Iskola szalagavató ünnepségén.

Megható volt látni, ahogyan a végzősök mindegyikének egy-egy nyolcadikos, majd egy-egy volt radnótis tanítvány is feltűzte a szalagot. Megrendítő összekapcsolódása volt ez a múltnak, a jelennek és a jövendőnek, és
annak hangsúlyozása, hogy át lehet menteni értékeinket a „túlsó partra”.
Rendkívüli volt a műsoruk is. Először a diáklét és a tanárlét legmagasz-

1. Nagy Szilvia 8. G, 2. Rabb Dávid 8. G, 3.Málik Rebeka 8. G

Mancs a kézben
Ilyen még nem volt! Iskolánkban a gyerekek nem csak a rászoruló társaiknak gyűjtöttek, ajánlottak fel tanuláshoz szükséges dolgokat. Felhívásunkra nagyon sokan megmozdultak, megmutatták mennyire érzékenyen
érinti őket, ha kóborló, kidobott kutyussal találkoznak.

Végzőseink, rendkívüli körültekintéssel szervezték meg a szalagavatójukat osztályfőnökükkel, Varga Margaréta tanárnővel, akinek ez az utolsó
osztálya nyugállományba vonulása előtt.
Ércnél maradandóbb emléket állítottak a jelenlévők szívében.
Csodálatos módon megtöltötték a sportcsarnokot, mert meghívták családtagjaik mellett minden korábbi tanárukat, tanítóikat, az óvónéniket is.
Margaréta tanárnő pedig az egykori tanítványai közül kért fel tizenhét fiatalt, hogy bizonyosságot és reményt nyújtsanak a most végzőknek: kisvárosunk gimnáziumából is messzire vezethet az Út az Életbe. Sikeres ügyvédek, orvosok, vállalkozók, kormánytisztviselők, nemzetközi porondon is
helytálló, ledoktorált értelmiségiek is kikerültek ki ebből az iskolából. Élő
bizonyosságai ők annak, hogy a mi intézményünk értéket képviselt és képvisel mind a mai napig.

tosabb pillanatait osztották meg velünk, majd amíg átöltöztek a tánchoz,
videó-üzenetekben jelentek meg tizenkettedikeseink, hogy köszönetet
mondjanak családtagjaiknak és tanáraiknak. Újszerű és megható pillanatai voltak ezek az estének!
Köszönjük az Élményt! Köszönjük, hogy egyszerre láthattuk a gimnázium múltjának és jelenének tehetségeit!
Kedves Végzős Diákok! Már erősek a szárnyaitok, készek a Kirepülésre
az érettségi vizsgák után. Mindnyájan láthattuk és érezhettük viszont azt is,
hogy szívetekben-lelketekben ott fogjátok Ti is őrizni egykori iskolátok emlékét, akármerre is sodorjon el az Élet.
Jó Szelet, sok Szerencsét Mindannyiótoknak!
Kovács Ildikó

Karácsonyvárás a Hunyadiban
Az adventi időszak szívet melengető érzései ünnepi hangulatot varázsoltak a Hunyadi Iskola falai közé is. Karácsonyi dallamok szűrődtek ki az
osztálytermekből, mézeskalács illata szállt a levegőben, sürgés-forgás tette izgalmassá az ünnepi készülődést.
Ízelítő a legkedvesebb programokról:

A MANCS A KÉZBEN KUTYAMENTŐ ALAPÍTVÁNY   segítésére iskolánk tanulói megmozdultak.
Igazgatónkkal együtt sok konzervet, tápot egyéb hasznos dolgot ajánlottak fel a keceli gyeptelepen élő, és a Kiskunhalasról és Jánoshalmáról is
mentett kutyusoknak.
Reméljük, kicsit könnyebbé tudtuk tenni az alapítvány és a védelmük
alatt álló kutyusok életét! Köszönjük a nagy kutyabarát portásunknak, hogy
összegyűjtötte az adományokat.
Nagy Sándorné

Iskolánkban már hagyomány, hogy tantestületünk összejön és együtt
köszöntjük az év legszebb ünnepét. A folyosón a diákok által készített karácsonyi díszek és a díszterem csillogó karácsonyfája várta idén is a peda-

gógusokat és volt kollégáikat. A köszöntő beszéd és a kicsinyek kedves
műsora után az INVOKÁCIÓ alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan idén
karácsonyra is egy szerény összegű támogatással szerzett örömet évfolyamonként egy-egy tanulónak, akik szorgalmukkal és jó magaviseletükkel ezt kiérdemelték.

A legkisebbek, a német tagozat elsősei körbetáncolták a templom előtt
felállított városi karácsonyfát, majd magyar és német karácsonyi dalokat
énekeltek a maguk és a járókelők nagy örömére.
A 4. a osztályosok osztályfőnökük Bunyevác Hajnalka tanító nénivel
dalokkal és versekkel készültek az esztendő legszebb ünnepére. Műsorukat előadták az Imre Zoltán Művelődési Házban az idősek ünnepén és az
iskolai ünnepségeken is. A Szent Anna templomban rendezett Karácsonyi
Hangverseny műsorába is beillett zenés – verses összeállításuk.
Kovács Gábor 8.G oszt. tanuló Ady Endre: Karácsony című versét
mondta el.
Zenés – verses összeállítás Balázsics Zoltán tanár úr és Patocskainé
Vízvári Klára tanárnő közreműködésével.

Ezután a Mithras Pedagógus Énekkar színvonalas műsorát hallgathattuk meg. Végezetül ünnepi asztal mellett beszélgethettünk kedves nyugdíjas tanárainkkal, akik még minket tanítottak vagy éppenséggel a pályánkon
elindítottak. Kívánunk nekik még hosszú éveket jó egészségben, békességben.
Lógó Tiborné
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Advent a Kéleshalmi Tagintézményben

2016. január

A dietetikus
tanácsai

„Dőzsölés” után

Az év utolsó hónapja nálunk is ünnepi készülődéssel telt. A tantermet
díszbe öltöztettük, karácsonyi zenéket, meséket hallgattunk és ajándékokat készítettünk. Az Adventi naptár sok finom, apró ajándékot rejtett. Nagy
izgalommal, versekkel, dalokkal és rajzokkal vártuk a Mikulást. Évek óta
hagyományos program a faluban kicsik és nagyok számára az Adventi
délután, amikor a gyerekekkel együtt kézműveskedünk és mézeskalácsot
sütünk. Verses, néptáncos műsorral kedveskedtünk a nyugdíjasoknak az

Idősek karácsonya rendezvényen. Az iskolában ügyes kezek készítették az
illatos mézeskalácsot a téli szünet előtti utolsó héten.
A karácsonyt minden évben közös ebéddel és ajándékozással ünnepeljük. Az idén a fa alatt Barna Mihály helyi vállalkozó, Lakatos László (Stílus Üzlet) és az Angyalka  jóvoltából nagyon sok szép ajándékkal leptük
meg a gyerekeket.

Gazdaköri program ajánló
A Jánoshalma Gazdakör 2016. évben a következő
programokat szervezi:
——Zöldkönyves tanfolyam és továbbképzés regisztráció
2016. január 21. 1630
——XXVI. Felső Bácskai borverseny:
2016. február 19 – 20.
——Borverseny eredményhirdetés és bál: 2016. február 27.
——Orbán napi ünnepség:
2016. május 25.
——Szüreti Expó: 2016. szeptember 23 - 24 - 25.

Vége az ünnepeknek, és szembesülhetünk a problémával: másfél hét alatt hogyan szedhettünk fel
több kilónyi testsúlyfelesleget? Az
ünnepek alatt az emberek többsége hajlamos minden óvatosságról,
egészségesebb étkezést célzó szokásáról megfeledkezni, mert ilyenkor sokkal több finom falat kerül
az asztalra, amivel együtt a kísértés is megnő.
A baj az, hogy a többlet energia bevitelt nem követi megfelelő
mennyiségű mozgás, amihez télen
egyébként is kevésbé van kedvünk.
A házimunkával pedig csak fele
annyi energiát égetünk, mint lassú
sétálás során!
Át kell tehát gondolnunk: vagy
kevesebbet eszünk, ha nincs kedvünk mozogni, vagy - ha ragaszkodunk a korlátozás nélküli evéshez megtaláljuk annak a módját, hogy
mozogjunk is eleget.
Ám ha mégsem sikerült időben
átgondolni a dolgot, előtérbe kerülhetnek az egészséges étrendi ajánlások:
——együnk naponta 4-5 alkalommal,
de a bevitt energiatartalom ne

haladja meg az 1500-2000 kcal-t
(sajnos, keveset enni egyszerre
sokkal nehezebb, mint koplalni;
viszont ha nem akarjuk visszaszedni a végre leadott kilókat, ne
koplalással fogyókúrázzunk)
—— naponta többször zöldség, főzelék, gyümölcs fogyasztása minden időben, mindenkinek ajánlott
—— használjunk kevesebb zsiradékot a főzéshez-sütéshez
—— a hús ne legyen alkalmanként
10 dkg-nál (nyers állapotban
mérve) több, a felvágottból vagy
sajtból is elég 3-5 dkg
—— a nassolni valókat váltsuk fel
joghurttal, gyümölcsökkel, gyümölcssalátával
—— és végül: ne feledjük: nem az
evés örömétől kell megfosztanunk magunkat, hanem a többlet
kalóriáktól, a hagyományos ételek zöme elkészíthető energiaszegényebb változatban is!
Ezek mellett pedig fogyasszunk
el naponta legalább 2 liternyi vizet
vagy gyógyteát. Sok sikert!
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Tombola húzás

Rendezvényeinkre minden tagunkat, barátunkat és érdeklődőt tisztelettel várunk.
Gazdakörünk a 2016. évben kiemelt figyelmet fordít a határon túli kapcsolataira. Jánoshalma és Temerin 75 évvel ezelőtt kötött együttműködési
megállapodást, 2016. év a jubileum éve.
Jánoshalma, 2015. december 31.
Tisztelettel:
Gazdakör Választmánya
Pethő Zoltán egyéni vállalkozó évek óta nagy sikerrel
zárja a karácsony előtti tombola akcióját. Nem volt ez másként 2015-ben sem. Megtelt
a Bajai úti benzinkút környéke
nyereményre vágyó emberekkel. Végül több mint száz nyeremény talált gazdára, többek
között egy nagyméretű LCD
televízió. Felvételeinken egyegy nyeremény átvételét igyekeztünk megörökíteni, melyben a szerencsés örömét is
leli az új esztendőben.

Karácsonyi előtti ebédfőzések

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan Szeretetebédre hívtak minket a templom előtt a szervezők. Paprikás krumpli kolbásszal a menü ára 300 forint volt Kibővült a program adventi vásárral, süteményekkel és forralt borral, lovas Mikulással való kocsikázással. A befolyt összeggel a rászorulók karácsonyi ebédjét támogatták a szervezők A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi csoportja több mint 70 adag meleg ebédet és csomagot tudott így eljuttatni
december 23-án a rászorulóknak.

NÉPE
M e z ő g a z d a sHUNYADI
ági S
z a k ké p z ő h í r e i
J Á N O S H A L M I

2016. január

Szalagavató bál 2015
Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium 2015. december 11-én a Városi Sportcsarnokban rendezte meg hagyományos szalagavató ünnepségét. Öt szakiskolás (két mezőgazdasági gépész,egy mezőgazdasági gépjavító és két panziós falusi vendéglátó illetve gazda osztály), egy szakközépiskolai és egy
mezőgazdasági gépésztechnikus osztály összesen 133 végzős tanulója
kapta meg az est folyamán a vén diákot jelképező szalagot.

Az est második felében minden osztály bemutatkozott. Életképeik vetítése
után osztálytáncukkal szórakoztatták a közönséget.

13. oldal

Újabb nyílt nap a
szakiskolában

Intézményünk az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a 2015/2016
tanévben is több alkalommal várja az érdeklődő diákokat és szülőket.
Január 28-án és 29-én 10.00 órától újra bemutatjuk iskolánkat
és tanüzemünket, hogy látogatóink minél jobban megismerhessék
iskolánk adottságait, azokat a képzési lehetőségeket, amelyekkel
leendő diákjainkat várjuk.
Programunkra mindenkit sok szeretettel várunk!

Képzéseink

ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE

A 11.A osztály tanulói Pampalini kalandjait adták elő osztályfőnökük Bényi
István irányításával
Bevonulás
Fanfárok hangjaira vonultak be a tanulók osztályfőnökeik vezetésével

I. Tanulmányi terület: SZAKGIMNÁZIUM
KÓDSZÁM:
11
Szakma megnevezése
OKJ szám
Képzési idő
Mezőgazdasági gépésztechnikus
54 521 05
4+1 év
Állattenyésztő és állategészségügyi
54 621 01
4+1 év
technikus
A 9-12 évfolyamon általános, érettségi vizsgára felkészítő közismereti képzés

folyik, mely a választott képzésnek megfelelően kiegészül mezőgazdasági gépész, illetve mezőgazdaság ágazati szakmai oktatással.
Az ágazati szakmai érettségi vizsga OKJ-s szakmai végzettséget ad, a szakmai
érettségi vizsga emelt szintű érettséginek számít.
Érettségi vizsga után 1 éves szakmai képzéssel mezőgazdasági gépésztechnikus,
illetve állategészségügyi technikus szakképesítés szerezhető.
II. Tanulmányi terület: SZAKKÖZÉPISKOLA

A 11.B osztály koreográfiáját osztályfőnökük, Juhász János tanította be.

A szakközépiskola 3 éves szakmai képzést nyújt, mely után a tanulók szakmai vizsgát tesznek, majd választás szerint további két év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára.
Teljes képzési idő: 3+2 év, de az érettségire való felkészülés nem kötelező, a tanuló 3 év szakmai képzés és szakmai vizsga után dönthet úgy, hogy nem folytatja
tovább a tanulmányait.
Választható szakmák:
Szakma megnevezése
OKJ szám
Képzési idő
beiskolázási kód
gazda
3 év
12
34 621 01
A gazda kiemelt szakképesítés, ezért ösztöndíjjal támogatott!
Szakma leírása:
A gazda elsajátítja a mezőgazdasági gépüzemeltetési és–karbantartási,állattartá-

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

si, növénytermesztési, a környezet-, tűz- és munkavédelmi, valamint vállalkozási
ismereteket.
Szakma megnevezése
OKJ szám
Képzési idő
beiskolázási kód
Mezőgazdasági gépész
34 521 08
3 év
13
A mezőgazdasági gépész kiemelt szakképesítés, ezért ösztöndíjjal támogatott!
Szakma leírása
A mezőgazdasági gépész elsajátítja a mezőgazdaságban alkalmazott talajművelő,növényvédelmi, állattenyésztési és betakarítógépek kezelését,üzemeltetését, karbantartását.

A 12.K osztály a középkorba repített bennünket osztályfőnökük Nagy Béláné vezetésével

A szalagtűzés ceremóniája

A 12.B osztály matróz jelenetét osztályfőnökük Varga Judit állította össze.

Szakma megnevezése
OKJ szám Képzési idő Beiskolázási kód
Mezőgazdasági
34 811 02
3 év
14
gazdaasszony,falusi vendéglátó
Szakma leírása
Elsajátítja a főzés, terítés, felszolgálás, turizmus alapvető ismereteit,a kertészeti és vállalkozási ismereteket, információt nyújt a helyi nevezetességekről, népszokásokról.
Képzési idő
Érettségi vizsgára történő felkészítés szakmai
végzettséggel rendelkező tanulók számára
2 év
szakközépiskolai keretben
Szakiskolát végzettek számára:
Szakképesítés ráépülések
Szakma megnevezése
OKJ szám
Képzési idő
Mezőgazdasági gépjavító
1 év
35 521 02
biogazdálkodó
1 év
35 621 02
állattartó szakmunkás
1 év
35 621 01
A mezőgazdasági gépjavító szakma szakképesítés ráépülésként a növénytermesztési gépüzemeltető illetve mezőgazdasági gépész végzettséggel rendelkező tanulóknak, a biogazdálkodó és az állattartó szakmunkás a gazda
végzettséggel rendelkező tanulóknak elérhető.
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára:
Emelt szintű szakképzés
Szakma megnevezése
OKJ szám
Képzési idő
Mezőgazdasági gépésztechnikus
2 év
54 521 05
Szakma leírása:
A
mezőgazdasági
gépésztechnikus
technikusi
szinten
felkészül az általános gépészeti, technológiai gépészeti kötési, gépelemek szerelési feladataira, elsajátítja a vállalkozási ismereteket.

Taskovics Péter főigazgató az ünnep alkalmából köszönti a végzős diákokat

A közös táncokat, a keringőt (Felvétel az első oldalon) és a latin mixet Berta László tanár úr és felesége Bertáné Kiss Anett koreografálta.

A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk.
- Követelmény: szakmai egészségügyi alkalmasság
- A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésre a jelentkezési határidő 2016.
március 20. , melyhez a jelentkezési lap honlapunkról letölthető.
Egyéb lehetőségek a képzési időben:
- kollégiumi elhelyezés
- T kategóriás mg. vontatóvezetői
jogosítvány megszerzése
- sport és kulturális tevékenységek
- nyelvvizsga felkészítés angol vagy
német nyelvből
- részvétel az országos szakmai tanulmányi versenyeken

- érettségi, felvételi felkészítő
foglalkozás
-emelt szintű érettségire történő
felkészítés
- testvériskolai szakmai tanulmányút Ausztriába
- bekapcsolódás a felnőtt szakmai
tanfolyamokba

Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

Kivonulás

A végzős tanulók közös dallal búcsúztak.

Elérhetőségeink:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Telefon: 06/77/401-028, 06704308875, Telefax: 06/77/401-746
E-mail: suli@vmaszk.hu
Http://www.vmaszk.hu
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Köszönetnyilvánítás

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

Szomorúan
mindazokat, akik ismerték,
Hálás szívvel mondunk
köszönetetértesítjük
mindazoknak
tisztelték
szerették ismea rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak,
rősöknek, akik

prof. Köves (Mano) Iván
a nyughatatlan művész, filozófus
Mészáros Béla
eltávozott közülünk.

temetésén és búcsúztatóján részt vettek Szerettünktől
és elhoz2015.
október
18-án (vasárnap)
11 óra 30 perckor
ták sírjára a szeretet és
tisztelet
virágait,
fájdalveszünk búcsút a jánoshalmi zsidó temetőben
munkat enyhíteni igyekeztek!
Gyászoló család
Gyászoló család

2016. január

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

KÖSZÖNJÜK MINDEN SZURKOLÓ
ÉS CSAPAT RÉSZVÉTELÉT A
SZILVESZTERI KUPÁN!
GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó

há z i bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :
0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

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!

MINDEN JÁNOSHALMI LAKOSNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

STÍLUS ÜZLET
JANUÁRI AKCIÓJA

Szilikon kerékpár villogó: 450.-/szett
Ajtó-ablak szigetelő (2,6 és 5,2 m): 110.-

2016. január hónapban nem lesz kirakodó vásár

Partvis: 250.Mélyhűtős zacskó (2-3-5 kg): 139.- Ft-tól

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. Tel.:

06-30/529-7407

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2015. december hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Matkó Béla
Eckert György
Viszmeg József
Halász Zoltán
Megyei Lászlóné
sz:Balázs Jolán
Mészáros Béla
Radvánszki István
Maczkó András
Taskovics Mihályné
sz: Gáspár Anna
Balasits Emil
Kovács Vencel
Molnár János

élt: 82 évet
élt: 75 évet
élt: 70 évet
élt: 58 évet
élt: 90 évet
élt: 79 évet
élt: 83 évet
élt: 66 évet
élt: 79 évet
élt: 72 évet
élt: 72 évet
élt: 87 évet

Burszki József
Horváth Istvánné
sz: Bernáth Anna
Kiss (Bence) Ferenc
Szabó János
Mikó Mihályné
sz: Sere Erzsébet
Csernók Ferencné
sz: Mester Erzsébet
Szalontai Sándorné
sz: Baranyi Emília
Taskovics Mihályné
sz: Apró Irén

élt: 72 évet

Víz, gáz és
központi fűtés
szerelés
Gázkazánok,
gáztűzhelyek,
gázbojlerek
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek
beüzemelése:

KISS ATTILA

gázszerelő mester

élt: 92 évet
élt: 71 évet
élt: 85 évet

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

élt: 91 évet

Tel.:06-20-32 39 906

élt: 85 évet

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Keményfa brikett
Szalmabrikett

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

http://www.peze.hu

Temetkezési vállalkozás

élt: 79 évet
élt: 81 évet

Fabrikett árusítás!

Faddi Szabolcs
közterületfelügyelő
telefonszáma
06-30/565-37-58

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2015. december hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Győri Imre (1931)			
Racsmán István (1937)
Ifkovics István (1941)			
SchuszterIstvánné (1942)
Gál András Gáspár (1986)

„Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem
esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre…”Jn 5,24
Nagy Zsolt ügyvezető
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Szilveszteri Kupa
BUÉK

–
CSAPATOK – SZURKOLÓK – ÉRDEKLŐDŐK – JÁNOSHALMA VÁROSA !
LESZ – FOLYTATÁS ? KÉSZÜLJETEK - LESZ ÁM !!
- „új köntös új ruha” kitűnőre vizsgázott a Szilveszteri Kupa – (a parketta, az öltözők), a
csapatok, a szurkolók a kíváncsiskodók is elégedetten, és örömmel vették tudomásul, hogy az évvége most
egy - PÁLYAAVATÓVAL - is színesebb lett. Így nem csak egy „halk” köszönet, nyilvánítás hangzott el – a sok száz „részvevő” részéről, sokkal inkább
(sok) egy őszintén kinyilvánított és egybehangzó – KÖSZÖNET a Városgazda Kft.-nek., valamint KÖSZÖNET Jánoshalma Város Önkormányzatának.
„AZ AVATÓK”
Huszonhatodik éve, mint mindig, most is nagy várakozás előzte meg
a – NA MAJD MOST !
De ha most sem, „levágom az állandóan gáncsoskodó Anyósjelöltem
lábát”, ha meg igen, simán, elveszem a lányát! Fogadkozások minden szinten, ki-ki habitusa szerint értékeli a „reményteli vágyakat”. Tudathasadást
tulajdonképpen senki nem szenvedett az évtizedek során, alig maradtunk
le a „dicsőség tábláról” – tavaly meg éppen – az idén meg „fészket rakunk”
a kupába.
A KUPÁK NAPJA (I)
Ahogy a dal is szól: mindenki - mindenki ellen, azaz a körmérkőzéses
küzdelemsorozat, bevált módszer, minden mérkőzésre koncentrálni kell,
hogy több pontunk legyen, mint a Katicabogárnak! A teltházas lelátók, megszokott velejárója a tornának. Az igazán húzós mérkőzések ideje alatt csak
örökölni lehetett a helyet. Ám „az ülőhelyek feletti karzat harmadik sorából”
is jól hallható volt, hogy a bírók egy megtermett – hatalmas nagy „tejelők”.
Mindenki tette a dolgát, a pontok gyűltek, illetve hullottak. Voltak, akiknek
nagyító sem kellet, hogy látókörükbe maradjon a kupa, de bizony az idő
múltával, több csapat, már csak a nagyítót kereste. Az események pörögtek, a mosolygós arcok száma egyre több lett, élvezték a mérkőzéseket,
jól érezték magukat, a csapatok, a szurkolók, családok, baráti társaságok,
Jánoshalmiak, vidékiek csak jöttek-jöttek így lettünk rengetegen!

2015. december 30. 0000
XXVI. SZILVESZTERI TORNA
CZELLER ZOLTÁN Jánoshalma Város Polgármestere – a Torna Fővédnöke
BÁNYAI GÁBOR Országgyűlési Képviselő – a Torna
Fővédnöke
Doszpod József a Kolb-Ászok csapatvezetője átveszi a kupát Bányai Gábor
JUHÁSZ ZSOLT a Városgazda Kft. Ügyvezető Igazgatója - a
Országgyűlési képviselőtől
Torna Fővédnöke
KISS GYÖRGY Tanácsnok – Önkormányzati Képviselő
KOVÁCS JÓZSEF Alpolgármester – Önkormányzati Képviselő
SZAKÁL LAJOS - Önkormányzati Képviselő
MADARÁSZ ATTILA - Önkormányzati Képviselő
Ünnepélyes Eredményhirdetés

GRATULÁLOK A GÓLKIRÁLYI CÍMHEZ - ÉN MEG A PARKETTÁHOZ

ZÖLDÉRT – nek (is) KÖSZÖNJÜK
Hogy mit is? Először is, hogy „újoncként” belevetette magát a „petárda”
záporba (gólzápor).
Becsülettel küzdöttek, időnként még jól is játszottak, elnyerték a közönség rokonszenvét. Egy-egy mérkőzésen a „lelátó” egy emberként bíztatta őket. A labdarúgás alapszabályai szerint – a sportbaráti jobbot is kiérdemelték.
Mi több, Molnár István a Zöldért képviselőjeként valamennyi csapatnak,
külön díjazottnak, az általuk forgalmazott (Kecskeméti székhelyű) minőségi lekvár különlegességekkel, „édesítették” a Torna színvonalát. Hurton
Zoltán csapatvezetőként, pedig, az éppen az Zöldért csapata ellen megsérült László Zoltánnak –„ MÜZLINEK” ajánlotta fel a különdíjat. CSAPAT?
EMBEREK? AZOK!!!!
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Kolb-Ászok
csapat vezető:
Pacal Fc.
„
Antallapos Raiders
„
Korrupció
„
A Zöld A Bíbor ÉS A Fekete
„
Renner Szedett Vedett
„
ExtractumPharma
„
Papák FC.
„
Mennyei Megyei
„
8 Vezér
„
Keménymagok
„
Zöldért
„
Fanyűvők
„

Doszpod József
Kiss Benedek
Kovács Zoltán
Varga Márk
Sejben Péter
Zsikla Tamás
Odrobina Zoltán
Radvászki Árpád
Hegedűs Máté
Hajdú Hunor
Farkas Dániel
Hurton Zoltán
Kun Csaba

KÜLÖNDÍJAK:
A Torna legjobb kapusa: Rauf Tajmund ( Antallapos Raiders)
A Torna legtechnikásabb játékosa: Jancsó András (Pacal FC.)
A Torna gólkirálya: Kovács Máté ( Kolb–Ászok)
A Torna legjobb mezőny játékosa: Gyetvai Gergő ( Kolb-Ászok
I.helyezett KOLB-ÁSZOK csapata

JÁNOSHALMA VÁROSA
RENDBEN – KÖSZÖNJÜK - SZÉP HELYEN VAN – IGAZ – 2016.
TALÁLKOZUNK !!!!!!
eSZ -Gé

Csapaton belüli, egyéni díjak
Kiemelkedő teljesítményéért a következő játékosok kaptak díjat:
¾¾ PAPÁK FC. csapatából: Gyenizse Bence
¾¾ ZÖLDÉRT. csapatából: Kovács János
¾¾ PACALFC. csapatából: Bátyity László
¾¾ RENNER SZEDETT VEDETT csapatából: Molnár Péter
¾¾ A ZÖLD A BÍBOR ÉS A FEKETE csapatából: ifj. Gieszinger Ferenc
¾¾ 8 VEZÉR csapatából: Hajdú Hunor
¾¾ KEMÉNYMAGOK csapatából: Takács József
¾¾ MENNYEI MEGYEI csapatából : Hegedűs Máté
¾¾ KORRUPCIÓ csapatából: Horváth Zoltán
¾¾ EXTRACTUMPHARMA csapatából: Torma Dániel
¾¾ ANTALLAPOS RAIDERS csapatából: Szabó Szilárd
¾¾ KOLB - ÁSZOK csapatából: Varga Márkó

II.helyezett PACAL FC. csapata

17,00-kor kezdődött - Most fél hat van - hely, az már alig

III. helyezett ANTALLAPOS RAIDERS csapata

Klassz! Ennyi fiú! - Apáéknak nem is kell csak a kupát és az okleveleket
átadni

Ismerkedés a
kézilabdával!

SOKAN VOLTUNK!

A küzdőtér egyik fele - Czeller Zoltán Jánoshalma Város Poilgármestere valamennyi résztvevőnek és a város lakóinak Boldog Új Évet Kívánva zárja a Tornát

A Jánoshalmi Női Kézilabda SZSE szeretettel várja azokat a lányokat,
akik kedvet éreznek a kézilabda iránt, hogy jöjjenek el 2016. január 12 -én
(kedd) délután négy órakor, az év első edzésére!
Amit szeretnénk neked adni: a sportág megszerettetését,
¾¾ a mozgás örömét,
¾¾ csapatszellem megismerését,
Hívd el a barátaidat és gyere, próbáld ki milyen egy edzés nálunk, és ha
elnyerte tetszésedet, akkor szívből köszöntünk! Itt helyben sportolhatsz
a JÁNOSHALMI
S P O RT C S A R NOKBAN,
és
nem kell vidékre
járnod!
Nézd meg a honlapunkat! www.
jnkse.ahonlap.hu
Várlak
szeretettel:
Rátainé Mari

Telefon
+36-703380629

RENGETEGEN!

A Küzdőtér másik fele

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

16. oldal

Rendőrségi hírek
A Jánoshalma Rendőrőrs munkatársai
2015. december 15-án bűnügyi őrizetbe
vették L.J. jánoshalmi lakost, aki két nappal korábban Borota külterületéről 42 darab
juhot tulajdonított el. Nevezett az elfogásáig
a lopott állatokból 17 darabot értékesített,
a többit pedig egy Jánoshalma szélén lévő
elhagyott épületbe bezárt.
A Kiskunhalasi Járásbíróság a rendőrség indítványára L.J.-t előzetes letartóztatásba helyezte.

Cs.I. jánoshalmi lakos tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki 2015 12. 08-ra
virradóra a házába az ablakot betörve
behatolt és onnan dohányárut tulajdonított el.
A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően hamarosan felderítésre került, hogy
a bűncselekményt M.A. helyi lakos követte el, aki a kihallgatása során beismerő vallomást tett.

2016. január

Beszámoló az év
utolsó két túrájáról

NE HAGYJA MAGÁT MEGLOPNI!
Ne engedjen be idegent háza udvarába
és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb összegű
készpénzt!
A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és
a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak
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 Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!
06-77/423-255; 107; 112

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

BOR

––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Útvonal:Kunfehértó Erdei F. tér - Pici-Paci porta majd vissza Kunfehértó Erdei F. tér
2015. december 13-án pedig hideg és ködös idő köszöntötte őket. A kellemetlen időjárás sem tántorította el a túrázni
vágyókat, hiszen a 7,5 km-es Kéleshalom -szarvastelep útvonallal szervezett túra 19 fő részvételével valósult meg.
A természet szépsége és sok szép látnivaló mindenkit kárpótolt.

A MINDENNAPOKRA!

Műszaki
kereskedés

A 2015.november 27-re kitűzött napon a szemerkélő eső nem igazán
kedvezett a túrázóknak, ennek ellenére 8 fő részvételével így is teljesítették a kitűzött 16km-es távot.

Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

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

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

Ügyeleti beosztás:

2016. január 8. Dr. Mikó Attila, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Csoboth Johanna, 11. Dr. Kishonti
Attila, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Csoboth Johanna , 20. Dr. Szűcs
Kornél, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. Gregó Sándor,
25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Szűcs Kornél, 29. Dr. Mikó
Attila, 30. Dr. Csoboth Johanna, 31. Dr. Csoboth Johanna.
Február: 1. Dr. Kishonti Attila, 2. Dr. Csoboth Johanna, 3. Dr. Szűcs Kornél, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr.
Gregó Sándor

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város

Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma:
06-77/401-070

Év eleji óriási akciók!

Anyak önyv i hír ek

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

Rózsa Csanád (Anyja neve) Taskovics Zsuzsanna), Szűcs Richárd (a.n.:
Halász Margit), Orsós Vivien Maja
(a.n.: Kolompár Erzsébet), Szabó Lenke
Anna (a.n.: Bozár Mónika).

Mindent egy helyen?

ISSN 2062-4069

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

2015. december hónapban
született:

Házasságot kötött

Petróczky Ferenc

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

Kővári Izabella és Burai Gábor

GRATULÁLUNK!

