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Legnagyobb hídépítőnk
Egy vidéki farmon élt két testvér
egymás szomszédságában. Egy
napon egy jelentéktelen félreértés
kapcsán összevesztek. Eddig kölcsön adták egymásnak szerszámaikat, ameddig az egyik távol volt,
a másik vigyázott a farmra, megbeszélték a problémáikat, de leginkább egy csapásra minden megváltozott. Hiába a negyven éves
szomszédság, a legtöbb végül odáig fajult a dolog, hogy nem is álltak szóba egymással. Egy szép
napos reggelen az idősebbik testvérhez bekopogott egy idegen férfi,
aki munkát keresett egy-két napra.
Először el akarta küldeni, de végül,
amikor meghallotta, hogy ácsmester és jól bánik a fával, megmozgatta a fantáziáját. Azt a feladatot adta
neki, hogy a testvére és az ő telke
határába építsen egy kerítést. Olyat
kért, amin még átlátni sem lehet,
mert annyira haragudott a testvérére. Miután kiadta a feladatot és minden faanyagot, szerszámot, szeget
a rendelkezésére bocsátott a mesternek, elment a városba. Az ács
neki is látott a munkának. Estefele,
amikor visszajött az idősebb testvér
megdöbbenve látta, hogy a telek
határában, a kis völgyben nem egy
kerítés, hanem ellenkezőleg egy
híd áll, mely összeköti az ő és testvére telkét. Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, ezt mondta:
„Kedves Testvérem! Te képes voltál
egy hidat építtetni, azok után, ami
köztünk történt? Azok után, amiket
tettem és mondtam?” Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat,
és a híd közepén egymás nyakába borulva kibékültek. Ennek örö-
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mére kérték az ácsmestert, hogy
maradjon még pár napig, találnak
neki valami munkát. Erre a Mester
így felelt: „Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van,
ahol hidat kell építenem!”

Legnagyobb hídépítőnk a mi
megváltó Urunk, Jézus Krisztus,
aki összeköttetést teremtett men�ny és föld, Isten és az ellene fellázadt ember között. Ő maga lett a
híd, illetve az Ő keresztje, amelyiken feláldozta magát. Egyedül az
Ő áldozatáért fogad vissza minket
Isten, és egyedül az Ő áldozatának az erejébe vetett hit tesz minket képesekké arra, hogy hazataláljunk, mint bocsánatot nyert bűnösök, megtérő tékozló gyermekek.
Óriási esemény ez, a világtörténelem legjelentősebb eseménye. Ne
szűnjünk meg hálát adni érte, és
naponta dicsőíteni a mi Urunkat.
Ez a jézusi lelkület munkálkodik ott
mindenkiben, akik az emberek közti
békességen fáradoznak, akik hidakat építenek. Ne mondjunk el arról,
hogy szakadékok két szemben levő
partjáról kiabálunk egymásnak vagy
egymásra. Lehet hidakat építeni.
Örömmel és áldással teljes húsvéti időszakot kívánok!
Sándor atya plébános

Alapkőletétel

Március 15-én ünnepi szentmisével vette kezdetét városunkban az ünnepi megemlékezések sora városunkban, melyet Tamás Sándor káplán mutatott be a Szent Anna templomban. Az egyházi szertartást koszorúzás követte az 1948-49-es forradalom és szabadság emlékére állított kopjafánál, ahová
Önkormányzat, pártok, intézmények, és civil szerveztek képviselő és magán személyek helyezték el a megemlékezés koszorúba font virágait. Az ünneplők innen az Imre Zoltán Művelődési Központba mentek, ahol a Szent Anna katolikus iskola diákjai színvonalas, ünnepi műsorát tekinthették meg, majd
Bányai Gábor országgyűlési képviselő ünnepi beszédét hallgathatták meg. A beszédet a 3. oldalon olvashatják.

Húsvét ünnepe

Városszépítés

A Városgazda Kft. munkatársai a város különböző pontján csinosítják a
közterületeket. Felvételünk a Béke téren készült, de új utcanévtáblákat is
felszerelnek, minderről belső oldalainkon többet tudhatnak meg.
A kereszténység legnagyobb
ünnepe húsvét, amikor is Jézus
Krisztus feltámadására emlékeznek a hívek. A Szent Anna
templomban nagyszombaton a
húsvét vigíliáján volt tűzszenteléssel kezdődött a szertartás.
A megszentelt tűzzel gyújtották
meg a húsvéti gyertyát, mely
Krisztus világosságát jelképezi. Ezt a világosságot vitte a
sötét templomba Mons. Menyhárt Sándor plébános a húsvéti igeliturgia és szentmise előtt.

Megélt 101 év

Temerini látogatás
AZ elmúlt hónapban egy új, a mai kor legkényesebb igényeinek megfelelő keltető üzem alapkövét helyezték el városunkban, mely minden bizon�nyal új munkalehetőséget is biztosít. MInd erről a 7. oldalon olvashatnak

FIGYELEM!
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Nem régiben Önkormányzatunk küldöttsége Temerinben tett látogatást,
az ottani borverseny idején. Ez jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy a vendéglátók és a vendégeik egyeztessenek a két település 75 éve fennálló
kapcsolatának aktualitásairól. A jubileumi évforduló kapcsán Temerinben
és Jánoshalmán is terveznek ünnepségeket, amelyek megtartására közös
pályázatot nyújtanak be a partner szervezetek. Felvételünk az egyeztetés
utáni pillanatokban készült.

. A városunk legidősebb lakója Kovács Jánosné (született: Drengács Viktória) betöltötte 101. születésnapját. A néni 1915. március 15-én született, s. a Görgey utcában lakik családjával felvételünkön dédunokái társaságában. Az idős hölgynek egy fia, kettő unokája, négy dédunokája van.
Fiával és menyével él együtt, teljesen jó egészségnek örvend. Kívánunk
még további jó egészséget és még sok boldog évet neki és családjának is.
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Máriapoli Jánoshalmán

Mit is jelent az , hogy Máriapoli? És mit is jelent, hogy ilyen sok ember
eljön Jánoshalmára egy hétvégére?
A Fokoláre Mozgalom( egy a katolikus egyházon belül működő lelkiségi mozgalom) idén , amellett, hogy Zánkán is, itt Jánoshalmán is találkozót, lelkigyakorlatot szervezett. Ezt nevezik Máriapolinak, Mária városának.
A fő cél az volt, hogy egy olyan együttlét valósuljon meg , különböző életkorú, eltérő vallású, más pártállású felnőttek és gyerekek között, ahol az
alaptörvény a szeretet, a másik befogadása, elfogadása, nyitottság a jóra,
vagyis a kölcsönös szeretet és egység megvalósítása.
220 ember látogatta meg a rendezvényt ebben a két és fél napban. Nagy
ajándék volt az az 54 ember, akik Vajdaságból jöttek, hogy megismerjék az
itt élő közösséget, és ajándékozhassák a maguk tapasztalatát.
Az Evangélium Igéinek életté váltása, a magunk átalakítása, alkalmassá
tétele arra, hogy az egység kegyelmét kiérdemeljük, s hogy az Egyház ez
évi szándékához csatlakozva felismerjük, hogy mit jelent élni az irgalmasságot , olyan mély lelki tartalmat adtak a találkozásnak, ami lelki felemelkedést, szeretetben való növekedést jelentett mindenki számára.
De a lelki elmélyülés mellett sok-sok gyakorlati tennivaló is alkalmat
adott, hogy a szeretetünket kifejezhessük egymás felé . Így pl. együtt ültettünk virágot a Béke-dobókockánál a parkban, vagy elmentünk egy délután
a Szociális Otthonba, hogy segítsünk a gondozottak ellátásában, de a Hajléktalan szállón is meghallgattuk az ott élni kényszerülőket. Majd vasárnap
délben felavattuk a használati útmutató táblát a dobókockánál.
Több fórum is zajlott délutánonként. Pl: a teremtésvédelem jegyében
Ferenc pápa Laudato si című enciklikáját ismerhették meg az érdeklődők.
De szó volt egészségmegőrzésről – a betegség –egészség-szenvedéselfogadás szemüvegén keresztül.
A családok is nagyon jól szórakoztak egyik délután, amikor a „ Szeretve játssz, avagy játszva szeress egy életen át…című interaktív programon
vettek részt

folyt az „Egy város nem elég” c . fórumon
És mivel a mi városunkban áll a világon első forgatható Béke dobókockája , igy a benne rejlő nevelési módszerekről is kerekedett egy fórum.

Közreműködik:
Korponai Zsolt - hegedű

A belépés díjtalan!
Támogatásaikat köszönettel fogadjuk!

Felhívás

A Jánoshalmáért Alapítvány

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

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Bem Józsefes évzáró
Március12-én tartotta meg évzáró közgyűlését a BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET.
A közgyűlés levezető elnöke Virág László nyá. r. alezredes, a határozatképesség megállapítása és a különböző feladatokra jelölt tisztségviselők
megválasztása után az új „Alapszabály” módosítása miatt javasolta a megtárgyalandó napirendi pontok kiegészítését.
Az új napirend elfogadása után felkérte Györgypál Csaba nyugállományú alezredest az egyesület elnökét az egyesület 2015 évi munkájának értékelésére.
Györgypál alezredes értékelte az egyesület helyzetét, ismertette a taglétszám alakulását, a benyújtott pályázatok eredményességét. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve kapott támogatásokról, külön kiemelve és megköszönve az állampolgárok SZJA 1%-a felajánlásából származó 88.414 forintot.
2015-ben egyesület 3 tagja részesült Honvédelmi Minisztériumi, egy fő
Honvéd Vezérkarfőnöki elismerésben.
A költségvetési helyzet ismertetése után, az egyesület által szervezett
rendezvények kerültek értékelésre. A különböző szórakozást és egészség megőrzést szolgáló rendezvények, kirándulások mellet kiemelt fontosságú tevékenység volt a hagyomány őrzés illetve a város társadalmi életében való aktív részvétel, különös tekintettel a május 29-án az egyesület
szervezésében és levezetésével megtartott Magyar Hősök Emlékünnepe a
„HŐSÖK NAPJA” megemlékezésre. Az ünnepi megemlékezés az egyesüRENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe: 6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

A közéletben betöltött szerepünk fontosságáról ugyancsak párbeszéd

let kiemelt rendezvénye volt.
„Halottak napján” a „Hősi Sírkert”- ben történt kegyeleti gyertyagyújtáson
túl megemlékeztek és tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben nyugvó
katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.
A beszámoló a 2015 évi gazdálkodás értékelésével zárult.
Az elnökségi beszámolót követően Szabó István a Felügyelő Bizottság
( FEB ) elnöke ismertette a FEB jelentését a 2015 évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól, az egyesület működési rendjéről és a gazdálkodás helyzetéről.
Ezek után került sor a 2016-os évre tervezett programok és a költségvetés ismertetésére, külön kiemelve 2016. év két fő programját a májusi
„Hősök Napja” ünnepi megemlékezést, és az októberi „Idősek Világ Napja” és a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 58. évfordulójának méltó megünneplését.

De volt még a programban filmnézés , Cinzia Panero: Határjárók c. filmje. S mivel a film szerzője is itt volt, a kérdésekre is válaszolt.
És volt egy színes esténk is, amikor a Máriapoli lakói az itt töltött napok
kincseit osztották meg, személyes talentumukat használva. Nagy volt a
vidámság, közösen tornáztunk, énekeltünk és nevettünk.
A vidékiek boldogan távoztak, és mindenki folytatni szeretné az itt elkezdett életet.
Mi helybeliek igaz, hogy sokat dolgoztunk a szervezésben, az egész
együttlét nagy örömet adott. Megtapasztalhattuk a városunkban élők nagylelkűségét, segítőkészségét, együttműködését.
Köszönjük mindenkinek, aki az együttlétünk sikeréhez bármilyen formában hozzájárult.
Fokoláre Mozgalom helyi csoportja

A tagság az elnökség beszámolóját , a FEB jelentését, a 2016 évi programokat és a „Költségvetési terv”-et, az éves tagdíjat és az állampolgárok
által felajánlott 1% tervezett felhasználását egyhangúlag elfogadta.
Utolsó napirendi pontként az új „Alapszabály” törvényszék által előírt
módosításainak ismertetésére került sor. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Alapszabályt” a közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

A közgyűlés hivatalos részének zárásaként Györgypál Csaba elnök
köszöntötte a 2015. évben „kerek” születésnapi évfordulót betöltött tagjait.
A közgyűlés az egyesület nő tagjai köszöntésével – ez úton is megköszönve a polgármester úr figyelmességét – folytatódott majd, egy finom
vacsora elfogyasztásával és hosszantartó baráti beszélgetéssel zárult.
GYPCS

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
2016-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség
elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

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

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették
a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban
is az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03

Köszönettel: a HKKE vezetősége
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„Szívemből kívánom, hogy Magyarország az intézkedések által annyit nyerjen boldogságban és jó
rendben, mennyit rendeleteim által akartam neki
megszerezni.”
1790. február 20-án a bécsi Burgban, elhunyt József
Benedek Ágost egykori főherceg, az 1780-ban Magyarország uralkodójává emelkedett II. József császár és
királyi fenség.
Halálos ágyán, 3 kivétellel visszavonta Magyarországra vonatkozó rendeleteit a kalapos király. –kívánva, bár
beteljesületlenül ezeket halálán a magyaroknak.
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Ünneplő Jánoshalmiak!
Messziről indultam, majd 60 évvel korábbról, hogy
ünnepi beszédem közepéhez, 1848-1849 Magyarországának, Forradalmához és Szabadságharcához érhessek. De remélem, ennek okait Önök is meg fogják érteni!
A XVIII. század végére, Nyugat-Európában, a parasztság fokozatosan szabadult meg feudális terheitől és váltak szabad bérlőkké vagy birtokosokká. Ezzel szemben
Kelet- és Közép-Európában, a feudális terhek fokozódása ment végbe a második vagy örökös jobbágyság kialakulásával. Itt intézményes lépésre, jobbágyfelszabadításra volt szükség a feudális terhektől való megszabaduláshoz.
Az első lépést II. József tette meg birodalma parasztjainak felszabadítása érdekében. Ez volt az egyik vissza
nem vont rendelete a három közül, amit nekünk meghagyott. A rendelkezések nem sokat változtattak a jobbágyi szolgáltatásokon, így gazdaságilag nem javította
számottevően a jobbágyok helyzetét, ám életviszonyaik
jelentősen javultak a korábbihoz képest.
De Isten malmai a múltban is lassan őröltek, így
Magyarországon még az 1848-as „Áprilisi Törvények” is
csak részben tettek a jobbágyság felszabadításáért, ami
így részben előnyt, részben hátrányt hozott a parasztságnak. Ugyan szabaddá tett mindenkit, de csak az
úrbéri földek terheit törölte el, a földesúri földek jobbágyai
viszont nincstelen parasztokká váltak.
Végeredményben, a XIX. század végére, a korábbi
jobbágyság mintegy 44%-a vált polgári földtulajdonossá
– a teljes földterület 56%-át birtokolva, a többi a volt úri
földbirtokosok kezén maradt –, 56%-a pedig földnélküli zsellérré. Hogy miért a parasztság sorsánál tartok még
mindig? Ennek oka van. A végén világossá lesz!
Kedves Ünneplők!
II. József halála után az országon eufória lett úrrá, a
magyar nyelv, a magyaros ruházat, zene, tánc új virágkora köszöntött be. A magyar nyelv középiskolai tanítását
törvénnyel írták elő, magyar színtársulatok alakultak. S
bár a napóleoni háborúk alatt a nemesség érdekegyezés
miatt támogatta az uralkodó dinasztiát, hamar kiderült,
hogy a Habsburg abszolutizmus csak addig partnere a
magyarságnak, amíg szüksége van rá. A háborúk lezárása után az udvar erőteljes inflációt tartott fent adósságai
könnyebb kifizetéséért, majd a tiltakozó rendi országgyűlést berekesztette, s hosszú évekig össze sem hívta. A
megújulás hívei számára az első lehetőség 1825-1827
között a reformországgyűlésen adódott.
Az iskolai tanulmányaink alatt számtalanszor tanultunk, vagy akik nem, azok hallottak az idegen kifejezésről, hogy reform! Ettől a szótól az elmúlt 70 évben,
a XX-XXI. századi magyaroknak a szőr is felállt és feláll
a hátán. Miért? Mert újítást, javítást, így változást jelent
maga a szó, amely általában ismeretlen végeredmén�nyel kecsegtet és sokszor megélt tapasztalat, hogy legtöbbször a bőrünk bánja a reformokat. Ezért a magyar,
úgy általában, tart ettől.
De a magyar reformkor elnevezéséről, talán az emlékeink mást mutatnak. Igen, a 19. század elejére a fejlődésben, Nyugat-Európa megújult államaihoz képest

BOR

A MINDENNAPOKRA!

jelentősen lemaradt magyar társadalomért végbemenő újítási,
modernizációs szándékra utal.
A korszak idején számtalan
szociális, gazdasági, kulturális
vívmány született, elsődlegesen
a jobbágykérdés rendezése, az
önálló, modern ipar megteremtése, a nemzeti kultúra térhódítása, az összetartozást kifejező költemények megszületése, valamint a polgári átalakulás útjában álló akadályok elhárítása. Mindezek alapkövei lettek az öntudatra ébredő nemzet
újkori történelmének, és nagyon
lassan elvezettek a modern, polgári Magyarország megteremtéséhez. És vezetett el a császári udvar tétovasága, bennünket
lenéző és megosztó politikája
miatt 48’ márciusának közepéhez.
És akkor végre elérkeztünk 1848. március 15-i forradalmi nap eseményeihez, melyek gyermekkorunktól
bennünk élnek. Ha azt mondom Pilvax kávéház, Önök
azt mondják, érzelmileg felhevült, lelkes ifjak, akik napok
és éjszakák óta várják a híreket a Pozsonyi országgyűlésről. 14-én estére már Pest-Budára ért a bécsi forradalom híre is. Véglegesítik a 12 pontot és ott, a Pilvaxban, Petőfi, először szavalja el ezen a napon a Nemzeti Dalt, és mily érdekes ekkorra már csak hatan maradtak a bátrak, reggel 8 órára. Ebből is látszik, hogy forradalmat „szerdán” kirobbantani fáradságos és erős lelket
kívánó munka!
Ha azt mondom Önöknek, Landerer és Heckenast
nyomdája! Önök azt mondják, hogy a sajtószabadság
első nagy pillanata. A 12 pont és a Nemzeti Dal megtestesülésének szent helye. Igen, ebben a Szép utca és a
Kossuth Lajos utca sarkán ma is álló épületben működő
nyomdában, maga Landerer Lajos, a nyomdaüzem egyik
tulajdonosa fogadta a márciusi ifjakat. És ilyen tájt, 10-11
óra között kezdték el sokszorosítani a Forradalom fő iratait, először cenzori engedély nélkül abban az évszázadban! Képzeljék csak bele magukat, Landerer Lajos és
ifjú segítői szedik a betűket, hozzák a papírost, hajtják a
nyomdaprést, egyenként minden laphoz! Ugye Önök is
érzik már a friss, festékszagú szabadság illatát?
De menjünk tovább a Múzeumkertbe! Petőfi ekkorra már az orvos és joghallgatóknak kétszer elszavalta a
Nemzeti Dalt és kellőképpen felhevítette az ifjúságot. A
hírekre, mint futótűz terjedt a városban, hogy menni kell
a Nemzeti Múzeumhoz, mert valami nagy dolog készül.
Pedig egész nap borult volt az égbolt, esett az eső. A
lehullott csapadék mennyisége állítólag 7 mm körül alakult ezen a napon. Déli, mérsékelt szél fújt. A hőmérséklet éppen fagypont felett alakult, napközben alig változott, úgy, mint most. És a rossz idő ellenére több ezer
pesti ember gyűlt össze délután 3 órára. Átázott, forró, kipirult arcok, lelkes lányok és fiúk, óvatos és csendesebb idősebb asszonyok és férfiak ezrei, akik várták,
hogy történjen már valami jó Magyarországgal!
Mert addig a délutánig nem volt szabad a sajtó. Nem
volt felelős magyar Kormány. Nem volt a fővárosban
Országgyűlés, még évenként sem. Nem volt jogegyenlőség ember és ember között. Nem volt saját hadseregünk. Csak a szegények és a polgárok adóztak. Nem
voltak minden korábbi döntés ellenére szabadok a jobbágyaink. Nem volt független bíróság. Nem volt saját Nemzeti Bankunk. Katonáink külföldön, itthon pedig idegen
haderők állomásoztak. A börtönökben politikai foglyok
sínylődtek. Bécs akaratának megfelelően, Erdély nem

volt jogilag része Magyarországnak. Tehát, kár szépíteni, egy
klasszikus diktatúra lebontására
esküdtek fel elődeink, ahogy Irinyi János szavalni kezdte, hogy
–Talpra Magyar! Hí a Haza!
Érzik már, kicsit ugye borsódzik az Önök bőre is?! Ott, a
Nemzeti Múzeum lépcsőjén újra
megszületett, újra megtestesült
a MAGYAR NEMZET! Gyülevész, sok céltalan, hitehagyott,
elvesztegetett sorsú ember, hirtelen egy néppé vált, szent célt
kapva életéhez!
Kedves Emlékezők! Még
maradt az akkori 15-ére egy
esemény, Táncsics Mihály kiszabadítása, a József-kaszárnyából, ahol börtönében ült izgatás
és sajtóvétség miatt. Ez a szlovák és horvát szülők gyermekeként, Mihajlo Sztancsicsból, Táncsics Mihállyá váló, takács, tanító és joghallgató, magyar író, emblematikus alakjává vált 1848. március 15-nek. Hisz Őt a népakarat mentette fel és hozta ki a
börtönből, hozzásimulva Petőfi soraihoz és választ adva,
- hogy „Rabok legyünk vagy szabadok?”
Az 1848-as forradalom és azt követő szabadságharc a
magyar történelem kivételesen ritka pillanata volt. Rövid
időre szinte teljes egységben és egyetértésben harcolt
a nemzet a polgári átalakulásért és a függetlenségért. A
forradalom lendületét, méltóságát és tisztaságát minden
kor minden nemzedéke felemelt fejjel és büszkén idézhette. Lélekben és igazságban, közösségben gazdagító, felemelő közös ünnepnapjainkon ezt tesszük mi is.
Forradalom akkor tör ki, ha már elege van a népnek.
Ha már elegen vannak, akik nem akarják és nem tudják
elviselni a terheket, és már nincs más eszközük a változtatásra. Meglazul a hatalom szigora, és erőszakkal nem
tudják féken tartani az alávetetteket. Minden forradalom
intő példa, a hatalmon lévőknek. Petőfi ezt a történelmi
tanulságot pontosan ragadja meg -versében, kora hatalmasaihoz fordulva:”Még kér a nép, most adjatok neki!”
Így voltak ezzel a Mi, itteni Őseink is. Elképesztően
súlyos terheket viseltek a jankováci jobbágyok.
- házhelyenként évente egy forint adó, községi és
igazgatási adót fizetett
- minden termény kilenced része, szőlő és bordézsma beadása
- minden telkes-gazda évente 52 igás vagy 104 napi
gyalogos robotot teljesített
- újoncállítás, fogatozás, katonaelszállásolás terheit is viselnie kellett
Nem csoda hát, ha az úrbéri terhek alól felszabadító
áprilisi törvények miatt, sokan és szívesen álltak önkéntesnek. A harci mozgalmak a Dél-Bácskában, az elszemtelenedett, a korábbi századokban a török elől idemenekített, befogadott szerbek ellen folytak. Ezért 1848 júniusában, 600 nemzetőrt küldtünk a felkelés leverésére, a
településünk akkori létszámának közel 10 %-át! 1849ben 451 nemzetőrt 221 kocsi vitt Szabadkára. Szabadkára később a 15.000 fős sereg ellátására, naponta küldtek
kenyeret, húst, lovakat, szénát, zabot, szalmát.
A szabadságharc bukása után elődeink majd húsz
évet vártak, hogy végre a magukéban dolgozhassanak.
Két évtizedes verejtékes munka, rengeteg kuporgatás
után fizették ki a földmegváltást. És utána is hányszor
váltak földönfutóvá, hányszor vették el földjüket, hányszor kellett túlélni! S ugye milyen nagyszerű, hogy most
mégis elmondhatjuk: „Él nemzet e hazán”
Most már ugye megértik, hogy beszédem elején miért

is időztem oly sokat II. Józsefnél és a jobbágyfelszabadításnál!?
Kedves Barátaim! Hogy „haza” is beszéljek, elmesélem, hogy az 1848 júniusában az országgyűlési követválasztáson, a bácsalmási kerületben, polgáraink egyetemlegesen Kossuth Lajosra voksoltak. Ebben a lelkesedés mellett, állítólag volt némi józan gazdasági megfontolás is, a magyar kormány pénzügyminisztere iránt.
Kossuth végül a pesti mandátumot fogadta el, emiatt a
pótválasztáson a nép Vörösmarty Mihályra bízta a térség képviseletét. Szűkebb bácskai hazánk ma is sokféle módon őrzi a költő emlékét, szobor, iskola, könyvtár viseli nevét Bácsalmáson. Felemelő érzés nekem is,
Vörösmarty Mihály nyomdokaiban járni és képletesen a
helyén ülni a nemzet gyűlésében és dolgozni ugyanazért
a térségünkért!
Kedves Ünneplők! Nemcsak hőstettek voltak, mert
volt hősi halál, sok ezer polgári és 24.000 magyar katona áldozatával, mely visszavonhatatlan közös veszteséget jelentett. Volt visszavonulás, kudarc, végül fegyverletétel, végső megadás. Volt hátország, ahol a katonák
szerettei szorongtak. Volt bujdosás, rettegés, bitófa és
börtön, a túlélőknek a fájdalom, a visszahozhatatlan boldogság emléke.
A kudarc mindig fájdalmas, mert értelmetlennek láttatja a küzdelmet. Mi utólag már tudjuk, nem volt hiábavaló a harcuk, de ez akkor senkit sem vígasztalt. Az akkoriak, itt, a Délvidéken, Damjanich Jánost tartották a legnagyobb hősnek, és mártírnak.
A szabadságharc után elszenvedtük a katonai, majd a
polgári önkényuralmat. Megrendült a közbiztonság, mifelénk is garázdálkodtak a híres betyárok. Városunk lakói
őrizték a Forradalom és a Szabadságharc emlékét, és
mikor már lehetett, ünnepelték is 48-at. Az idősek szívesen emlegették a 48-as bálokat, a koszorúzásokat, amikor magyar ruhába öltözve, nemzetiszín zászlók alatt
vonultak fel ünnepelni.
A forradalom vívmányait: a jobbágyság felszámolását,
az úrbériség megszüntetését már nem lehetett visszavonni, a császár is elrendelte végül és néhány év alatt
végrehajtották. Kivéve a szőlő és bordézsmát, azt még
utólag is behajtották, az 1848/49-ben elmaradt szőlődézsma után, 1852-ben 2000 forintot fizetett a község az
uraságnak kilenced-váltságként.
Kossuth Lajos 1894-ben bekövetkezett halála emlékére, Jankovácz - gyásza jeléül, április 1-én Istentiszteletet tartott. A képviselő-testület rendkívüli közgyűlésén
elhatározták, hogy hálából utcát és piacteret neveznek el
róla. Később kopjafával is tisztelegtek a hősök emlékének az I. Világháborús Emlékműnél.
Eötvös József azt mondja egy helyen:
„Azon hely, melyen magunkat szabadnak érezhetjük, melynek története dicsőségünk, virágzása boldogságunk, jövője reményünk, hol házunk áll, hol idegennek nem tartanak- ez a haza, s kinek ez nem adatik meg,
attól odaadást nem kívánhatsz.”
Tisztelt Polgármester Úr! Hálásan köszönöm Önnek,
hogy felkért Otthonom, szeretett Városunk, 1848-49–es
Forradalom és Szabadságharcának helyi ünnepén szónoknak!
Szívből kívánom, hogy ez a város, Jánoshalma,
legyen ezután is az a hely, ahol magunkat szabadnak
érezhetjük, melynek története dicsőségünk, virágzása
boldogságunk, jövője reményünk, hol házunk áll, hol idegennek nem tartanak, mert nekünk ez kell, hogy legyen
a haza, ahol odaadást adhatunk, kívánhatunk és kaphatunk! Kívánom, hogy így legyen!
Éljen a magyar szabadság! Éljen a Haza!
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A Járási Hivatal tájékoztatója
a mozgáskorlátozottaknak
A Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete 2016. március 8. napján tartotta soron következő taggyűlését az Imre Zoltán Művelődési Központban, melyre meghívást kapott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala. A jelenlevők először megtárgyalták a társadalmi szervezet működéséhez kapcsolódó napirendeket. Ezt követően Gundáné Török Terézia elnök felkérte Farkas Margit hivatalvezető-helyettest
előadásának megtartására.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében
igénybe vehető vállalkozóvá válás támogatásokról

Vállalkozóvá válás
támogatása GINOP 5.2.1

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

Farkas Margit bemutatta a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal szervezeti
felépítését. A Hatósági és Gyámügyi Osztály, a Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatáskörét. A Kormányablakban intézhető fontosabb új ügytípusokat. A Járási Hivatal által 2013. óta megrendezett lakossági fórumokat,
különböző rendezvényeket ismertette a résztvevőkkel.

Ezután Nőnapi köszöntéssel zárult a rendezvény. A Hivatalunkról szóló tájékoztató megtartására nagy örömmel tettünk eleget. A hallgatóság
bepillantást kaphatott a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala életéről és ott
folyó munkáról.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A Jánoshalmi Járási Hivatal
munkatársai felkeresik az
összes tanyát a járás területén
A Kormány célkitűzése, hogy az összes magyarországi tanya villamos
energiával történő ellátása megvalósuljon.
A cél érdekében a jánoshalmi járás területén a Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai április végéig felkeresik a Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Mélykút, Rém települések területén lévő mintegy 1500 földhivatali nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlant és a felmérést elvégzik.
A munkatársak minden tanyáról (az összedőlt, lakatlan épületekről is)
kérdőívet töltenek ki, lakott tanyák esetén kérdéseket tesznek fel az ott
lakóknak, a válaszokat adatlapokra rögzítik, valamint fényképfelvételt
készítenek, hogy a fejlesztések tervezői minél pontosabb képet kapjanak a
tanyák állapotáról, helyzetéről. A felmérés közben egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor.

Április végéig minden tanyáról számítógépes adatlap is készül fényképpel, amely segíti majd a fejlesztési tervek elkészítését.
Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező járási hivataltól érkező kollégák munkáját azzal, hogy együttműködnek a felmérések során.
Felhívjuk a tanyán élők figyelmet a csalók esetleges tevékenységének
kivédésére.
A munkatársaknál a járási hivatalvezető által aláírt megbízó levél lesz,
akik magukat fényképes igazolvánnyal is igazolni tudják. Magát igazolni
nem tudó személyt ne engedjenek be az ingatlanaik területére, ne válaszoljanak a kérdéseire.
Köszönjük a polgárőrség, rendőrség, a földhivatal és a járás önkormányzatainak segítségét, akik támogatják a felmérő munkát a településeken.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető

E támogatás tekintetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet – az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokra vonatkozó – rendelkezéseit a következő eltéréssel szükséges alkalmazni (megjegyezve, hogy a projekt célcsoportjához tartozók e programelemben attól
függetlenül vehetnek részt, hogy rendelkeznek-e az Flt.-ben és végrehajtási szabályaiban az adott támogatásra előírt feltételekkel):
Támogatás formája: a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban.
Támogatás feltételei: A kérelmező
——a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést 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 nyilvántartását vezető hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazolás, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/
módosítás, társasági szerződés (alapító okirat), vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek stb.),
——vállalja, hogy valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízást (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 tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a
támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja. A kérelmező ezen időszak alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet.
A legfeljebb 6 havi támogatást nem lehet más programokból (IGR keretén belüli egyéb programokból vagy mezőgazdasági programokból stb.)
való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.
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 természetes személyek. A felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik
a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer
regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem
oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

2016. április

A program részcéljai:
——-életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással
történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
—— élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának 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, kiválasztására, 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 kaphatják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket,megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak
a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen
elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

MEGHÍVÓ

Európai munkáltató napok keretében
megrendezésre kerülő Munkáltatói fórumra
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szeretettel meghívja Önt a 2016. április 07-én
Imre Zoltán Művelődési Központ Jánoshalma, Kossuth Lajos u. 3. sz.
megrendezésre kerülő GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű projektjének Munkáltatói Fórumára.
PROGRAM:
10:00 - 10:15 Fejlesztési lehetőségek a jánoshalmi járás területén,
Előadó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő
10:15 - 10:30 Tájékoztató a GINOP 5.1.1 ”Út a munkaerőpiacra” program keretében nyújtható támogatásokról,
Előadó: Szegfű Rita GINOP 5.1.1 projekt menedzser
10:30 - 10:45 Tájékoztató a GINOP 5.2.1 munkaerőpiaci program keretében nyújtható támogatásokról
Előadó: Ráczné Kólya GINOP 5.2.1 projekt menedzser
10:45 - 11:00 Tájékoztató a munkavédelem aktuális kérdéseiről,
Előadó: dr. Nagy Éva osztályvezető
11:00 - 11:15 Tájékoztató a munkaügyi ellenőrzés aktuális kérdéseiről
Előadó: Vaskúti Gábor hatósági referens
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lakossági tájékoztató
a magyarországi tanyák villamos energiával történő
ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban
A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont.
A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V. 27.) számú határozata alapján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és
fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz
alkalmazkodó hagyományos létformát, gazdálkodási tevékenységet jelent,
valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány a B/38 számú, a
tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V.
27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló
jelentésében kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását. A Kormány
által felállított Hungarikum Bizottság 2015. június 25-i döntése értelmében a magyar tanya mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a Magyar Értéktárba.
A magyarországi tanyákon gyakran az alapvető infrastrukturális elemek, közművek is hiányoznak, a tanyákon lakó népesség életkörülményei sokszor alacsony szinten vannak. A tanyák infrastruktúrájának fejlesztése igényes és összetett tervezési előkészítést igényel, aminek első
lépése a villamoshálózat kiépítésének befejezése, ill. differenciált korszerűsítése, fejlesztése lehet.
Jelenleg hazánkban nincs olyan hiteles statisztika, amely alapján meg lehetne határozni a tanyán élők jelenlegi helyzetét, szociális rászorultságát,
különösen az árammal nem rendelkező tanyák számát, elhelyezkedését,
fizikai állapotát, így a tanyák villamosításának beruházási tervének megalapozásához felmérés elvégzése szükséges.
A fejlesztések és azok költségének pontos meghatározásához a tanyákat
illetően mennyiségi adatokra van szükség, továbbá elengedhetetlen annak
ismerete, hogy a fejlesztést lefedő térségben hány érintett tanya található,
valamint hogy ezek közül mennyi a lakott, illetve a lakatlan. Az energiaigény
becsléséhez kapcsolódóan jelentős információt hordoz, hogy a tanyaépület

milyen funkciót tölt be (csupán lakó- vagy termelő funkciót is ellát-e). Mindemellett fontos tudni, hogy a tanyák közül mennyi rendelkezik áramszolgáltatással, az ellátatlan tanyák milyen messze vannak a vezetékhálózattól,
illetve a már meglévő vezetékhálózat milyen minőségű, teherbírású.
A megvalósítás első lépcsőfokaként meghatározásra került, hogy mely területek érintettek a hagyományos tanyavilággal, ennek alapján a következő
alföldi tanyás térségekben szükséges elvégezni a fejlesztést megalapozó
felmérést: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori,
Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, valamint Vecsési
járása.
Figyelemmel arra, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei az illetékességi
területükre vonatkozóan átfogó ismerettel, szervező erővel, a feladat lebonyolításához megfelelő szakmai háttérrel, illetve a területi közigazgatás
irányításától érkező koordinációs támogatással rendelkeznek, a tanyák felmérését az érintett megyei kormányhivatalok és azok járási hivatalai
végzik el. A kormányhivatali munkatársak a Földművelésügyi Minisztérium
által készített elektronikus űrlap (kérdőív) kitöltésével mérik fel a tanyákat.
A felmérés eredményes elvégzése alapvető feltétele a tanyák villamos
energiával történő ellátásának, ezért is rendkívül fontos, hogy a tanyákon
élők a kérdőívek kitöltésében történő közreműködésükkel segítsék a fejlesztés megvalósítását.
A felmérésre alapozott, minden tanyára kiterjedő tanyavillamosítás
elősegíti a tanyai életmód sajátos értékeinek megmentését és megőrzését,
a vidéki életmód hátrányainak csökkentését, továbbá a tanyai gazdálkodás
újraélesztését, megújítását.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Tízezer ügyfelet szolgált
már ki a kormányablak
A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Jánoshalma Béke tér 1.
sz. épületében
elkészült és
2015. október
21-től megnyílt
a kormányablak az okmányiroda korábbi
helyén. Az ügyfeleket szép,
akadálymentesített, modern
környezetben,
jól felkészített
ügyintézők várják.
Az eltelt néhány hónap alatt már tízezer ügyfél kereste fel a kormányablakot, akik nem csak a jánoshalmi járás területéről, hanem az ország különböző részeiről illetve külföldről érkeztek.
A tízezredik ügyfelet jubileumi ajándék várta, amelyet Bodroginé dr. Mikó
Zsuzsanna hivatalvezető asszony adott át.
A szerencsés jánoshalmi lakos Novák Norbert elmondta, hogy több alkalommal kereste már fel a kormányablakot különböző ügyeket intézve, ahonnan minden alkalommal elégedetten távozott.
Önt is szeretettel várjuk a kormányablakban, ahol 2016 január 1-től több
eljárás illetékmentes lett és a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás,
ezért az ügyfeleknek alig kell várakozniuk.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
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Vállalkozóvá válás támogatása álláskereső fiataloknak
Budapesti Politechnikum Alapítvány munkatársai 2016. március 17-én
előadást tartottak a Jánoshalmi Járás Foglalkoztatási Osztályán ott megjelent érdeklődő álláskeresőknek az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként
megvalósuló GINOP 5.2.2 program Vállalkozóvá válás támogatásának
lehetőségeiről, feltételeiről, lépéseiről.
A támogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer részeként, elsősorban
az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.
A programba kerülés/program lépései:
—— Regisztráció, jelentkezés; regisztrálni a www.gondolkozzokosan.hu
honlapon lehet, valamint az aláírt
——„Jelentkezési adatlap” postai úton való megküldése.
—— Kompetenciamérés; a kiválasztott jelentkező készségeit írásban és
szóban is felmérik, az üzleti ötletét meghallgatják, értékelik.
—— Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál; a kiválasztott 25 év alattiak az
IGR rendszerben regisztrálnak, a 25 évet betöltött, de a 30. életévét
még nem, azok álláskeresőként regisztrálnak.
—— Képzés; képzésen résztvevők pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezési jogi piackutatási, marketing ismereteket sajátítanak el.
—— Üzleti terv; a résztvevő saját üzleti tervének elkészítése, ehhez szakértő tanácsát vehet igénybe, bíráló bizottság értékeli az elkészült üzleti tervet.
—— Pályázás a támogatásra; kizárólag a jóváhagyott üzleti tervvel, a képzés végén kézhez kapott névre szóló tanúsítvánnyal, valamint a megalapított vállalkozással lehet.
Program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi
tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik
a vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer
regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor 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-

Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi
hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek
megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számlaszámon megteheti.
Számlaszám: 10402348-50526681-76801009
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök

Felhívás
Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a
jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103
Alapítvány kuratóriuma

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

adás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
—— élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának 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, kiválasztására, 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 kaphatják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá
vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak
a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához. A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen
elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

SZABADTÉRI TŰZMEGELŐZÉS
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatója a szabadterületi tűzgyújtás szabályairól és a
tűzgyújtási tilalomról

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási
tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok
(erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges
engedélyek birtokában lehetséges!
Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon
álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében
szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését.
Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos
belterületen égetni.
A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de
azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az
egyéb engedélyek beszerzése alól.
A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes
tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi
hulladékok irányított égetése is!
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri
hivatalokban is. (bacs.katasztrofavedelem.hu)
A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99
százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor
az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári
hónapokban pusztít.
Erős szélben TILOS tarló-vagy növényi hulladékot égetni!
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
 a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a
helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani.
A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom
kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék égetésére is.
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a
növényi hulladék égetését.
A kivételek:
 Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan
lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
 Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével
irányított égetést hajthat végre.
 Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a
vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár
megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.
 Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep,
valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.
Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat,
vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245
Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810
Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/421-355
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Máltais események

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja a közelmúltban új elnököt Kiss Györgyné személyében választott a leköszönő
Martinek Erzsébet helyébe. A csoport idei, első nagyobb, sokakat érintő akciója a húsvét előtti, nagyszombati főzés volt. Ezúttal sok család asztalára került az ünnep előtt meleg étel, egy kis sütemény és tartós élelem. AZ ételek kiszállításában sokan segítettek saját gépkocsival, kerékpárral és gyalogosan is.

Alapszabálymódosítás és évzárás
a polgárőr közgyűlésen
Március 5-én tartotta közgyűlését a
Jánoshalmi Polgárőrség. Mészáros István elnök előbb az az egyesület alapszabályának módosítására tett javaslatot. Erre a polgárőrség működését meghatározó jogszabályok változása miatt
volt szükség. A módosításokat a tagság
egyhangú szavazással elfogadta. Ezek
után találkozhatunk Ifjú Polgárőrökkel
is. Változtak a tagság megszüntetésének szabályai is, elsősorban jogorvoslati határidők vonatkozásában. A Jánoshalmi Polgárőrség párt független –rögzíti az egyesület alapszabálya.
A tagság ugyancsak elfogadta az
egyesület pénzügyi beszámolóját, mely
szerint pozitív eredménnyel zárta az
évet az egyesület. Nem haladták meg a
kiadások a bevételeket.
Ketten adtak le belépési szándéknyilatkozatot: Szabó Zoltán
és Krupa Dávid. A két tagjelöltet bemutatkozásuk után, a közgyűlés egyhangú szavazással felvette.
Mivel a korábbi szolgálatvezető elhunyt ezért újat kellett
választani. A szolgálatvezető szervező képességére fokozottan
szükség van a megnövekedett feladatok miatt. Az új szolgálatvezető: Szabó Zoltán.
Az egyesület új székhelye: 6440 Molnár János u. 3.
2015-ös évben több, mint 8 ezer kilométert mentek gépkocsival és több, mint 6 ezer órát szolgáltak, ebből 3700 órát fordítottak rendezvények őrzésére és védelmére. Mivel a migráns
helyzet nem mutat javulást fokozott erőfeszítést kért a szolgálatok ellátásában a tagoktól Mészáros István.
Horváth Ferenc járási koordinátor büszke arra a napra, amikor lemondásával Mészáros Istvánt jelölte elnöknek, aki megítélése szerint nagyon jól vezeti az egyesületet.
Ezzel a közgyűlés hivatalos része véget ért és egy finom pörkölt elfogyasztása után még jöhetett a kötetlen beszélgetés.

Toborzó Országfutás 2016
ér célba az MH HKNYP objektumba.
Az eseménysorozat lehetőséget kínál arra, hogy
nemzeti összetartozásunk jeléül, az érintett települések
lakosságával közösen tisztelegjünk elesett hőseink
emléke és az olimpiai évre tekintettel a Magyar Olimpiai
Csapat előtt. Ennek jegyében a váltófutás keretében
mozgósítási erőpróbát hirdetünk meg az érintett
településeken.
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) a
Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának
erősítésére, valamint a katonai hivatás, a sport és az
egészséges életmód népszerűsítésére
„Toborzó Országfutás 2016” elnevezésű rendezvényt
szervez.
A rendezvény fővédnöke:
Dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi
minisztere
védnökei:
Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar
főnöke,
Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
A „Toborzó Országfutás 2016” Budapestről indul és 27
nap alatt, 207 település érintésével 2016. május 20-án

Várjuk a lakosságot, kiváltképpen az általános- és
középiskolás korosztályt, hogy csatlakozzanak a
katonákhoz, fussanak együtt velük.
Jánoshalmára a váltófutás
2016. április 29-én a 14.30 órákor érkezik a Főtérre,
ahol
a Polgármester úr a váltók stafétabotjára díszszalagot
köt a rendezvényen való részvételük emlékére.
A Főtéren „katonai toborzó pont” várja a hivatás
iránt érdeklődőket 12.30-15.00 óra között.
Várjuk a futni szerető lakosságot! Vegyenek részt a
megmozdulásban!
Jelentkezés: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
vagy a 77/501-001 telefonszámon.
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Induló közmunkaprogramok
A Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. 2015.
évben indított startmunka mintaprogramjai 2016. február
29-el lezárultak. A Belügyminisztérium 2015. szeptemberében leadott terveinket nagyra értékelte és elfogadta, így az
új programok 2016. március 1-jén elindultak. A jövőben is
hasonlóan sikeres munkát kívántak.
Az idei évben Mezőgazdasági programunkba 44 főt, Belvíz
programunkba 21 főt, Közút programunkba szintén 21 főt, Helyi
sajátosságra épülő csoportunkba 22 főt, Bio- és megújuló energia felhasználás mintaprogramunkba 10 főt vontunk be.
Engedélyt kaptunk Hosszabb időtartamú program indítására
is, melynek köszönhetően az idei évben is megoldott lesz az intézményi takarítás és karbantartás.
Márciusban a mezőgazdasági csoportban dolgozó közfoglalkoztatottak a konyhakertünk egyikében felállították termesztő berendezéseinket, majd megkezdték a palántanevelés munkálatait. A palántanevelő tálcákat fertőtlenítették, tőzeggel töltötték meg, elvetették
a fűszerpaprika magokat.
A Helyi sajátosságokra épülő programunkba bevont dolgozók raktáron lévő burgonyánk
csírázásával foglalkoztak, valamint a Diákkonyha számára a Kft. által megtermelt zöldséget dolgozták fel.
A Bio- és megújuló energia felhasználás csoport tagjai a laktanyába beszállított gallyakat dolgozták fel. (Osztályozták, aprították, szárították).
A Belvíz program dolgozói az ároktisztítási feladataik mellett a parkgondozók munkáját
is segítették. A város központjában lévő park rendbetételével foglalkoztak. Fákat, cserjéket metszettek, a rózsákat kitakarták. A parkgondozók virágot ültettek, a szemetet összeszedték.
Király Sándor ügyvezető

A 2016. évi veszettség
elleni eboltás rendje
Az eboltást Dr. Berta Péter, és Dr. Vass István végzi, az általuk megjelölt helyen, és időben.
Az eboltás díja 3.000,- Ft, továbbá féregtelenítés 100,- Ft /10 kilogrammonként.
A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen csak chippel megjelölt
eb oltható.
A még nem chipezett kutyák megjelölése, az oltással együtt elvégezhető, melynek költsége 3.500,- Ft.
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/XII.28/ Kormányrendelet alapján 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Dr. Berta Péter (06 30/278-93-60) az alábbi helyszíneken olt:
2016. május 07. (szombat)
Tranzit étterem
8 – 10 óra
2016. május 07. (szombat)
Laktanya
11 – 12 óra
2016. május 09. (hétfő)
Liba kocsma
8 – 10 óra
2016. május 10. (kedd)
Áchim u. – Majoros u. sarok
8 – 9 óra
2016. május 10. (kedd)
Fürdő u.- Téglagyár u. sarok
10 – 12 óra
2016. május 10. (kedd)
Vadgalamb u. – Előd u. sarok
14 – 15 óra
2016. május 11. (szerda)
Orbán szobor
8 – 10 óra
2016. május 11. (szerda)
Kiserdő bolt
12 – 13 óra
2016. május 13. (péntek)
Remete u. – Eötvös u. sarok
13 – 14 óra
2016. május 13. (péntek)
Batthyány tér – Óvoda
15 – 16 óra
dr. Vass István az alábbi helyeken és időpontokban olt
JÁNOSHALMÁN
2016.05.07.(Szombat)
06-07 óráig
Attila u és Árpád u sarok
2016.05.07.
07-08 óráig
Mészáros Lázár u. és Kinizsi u.sarok
2016.05.07
08-09 óráig
7 Vezér tér
2016.05.07
09-10 óráig
Csorba u és Szegfű u. sarok
2016.05.07
10-11 óráig
Vágóhíd u. és Csorba u. sarok
2016.05.07
11-12 óráig
Vágóhíd u. és Rokkant u.sarok
2016.05.07
13-14 óráig
Kisfaludy u. 35.sz. portánál
2016.05.07
14-15 óráig
Jókai u. és Mátyás Király u. sarok
2016.05.07
15-16 óráig
Szondy u. 21. sz.előtt
2016.05.07
16-17 óráig
Berzsenyi u 28 sz. előtt
2016.05.07
17-18 óráig
Széchenyi u. és Jókai u. sarok
2016.05.07
18-19 óráig
Széchenyi u. és Kapocs u sarok

2016.05.08.(Vasárnap) 06-07 óráig
2016.05.08
07-08 óráig
2016.05.08
08-09 óráig
2016.05.08
09-10 óráig
2016.05.08
10-11 óráig
2016.05.08
11-12 óráig
2016.05.08
13-14 óráig
2016.05.08
14-15 óráig
2016.05.08
15-16 óráig
2016.05.08
16-17 óráig
2016.05.08
17-18 óráig
2016.05.08
18-19 óráig

Széchenyi u és Kazinczi u. sarok
Széchenyi u.és Szemere u. sarok
Dzsimy kocsma
Kélesi úti bolt mellett
Kélesi ut és Czobor u sarok
Czobor u. és Csőszapa u. sarok
Deák u és Kórház u sarok
Deák u. és Szemere u. sarok
Deák u. és Jókai u. sarok
Kossuth u és Jókai u. sarok
Kossuth u és Szemere u sarok
Bajai u és Móra u. sarok

2016.05.09. (Hétfő)
2016.05.09
2016.05.09

Bajai u és Czobor u. sarok
Bajai u és Zombor u sarok
Bajai u. és Zenta u sarok

15-16 óráig
16-17 óráig
17-18 óráig

2016.05.10. (Kedd)
15-16 óráig
2016.05.10	 16-17 óráig
2016.05.10	 17-18 óráig

Bajai u és Újvidék u sarok
Bajai u és Magyar Kanizsa u sarok
Hatsarkos

2016.05.11. (Szerda)
15-16 óráig
2016.05.11	 16-17 óráig

Orczy u és Irányi u sarok
Orczy u és Klapka u sarok

2016.05.12. (Csütörtök)

15-17 óráig

Piac tér

KÉLESHALOM községben dr. Vass István az alábbi helyen olt
2016.05.13. ( Péntek)		
14-17 óráig Bolt mellett
PÓTOLTÁS Jánoshalmán dr. Vass István olt
2016.05.23. (Hétfő)		
15-17 óráig
PÓTOLTÁS Kéleshalom községben
2016.05.24. (Kedd)					

15-17 óráig
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Megújuló utcaszakasz
Jánoshalmán

A polgármesteri Hivatal épülete előtt folyik a közterület rendezése. A Városgazda Kft
szakemberi feltárják a meglévő csapadékvíz elvezető rendszert, kitakarítják és ismét
üzembe helyezik. A szegélyezés után a területrendezés és a parkosítás következik. A
munkákat a tervek szerint április végére fejezik be.

A tavasz biztos jele

HUNYADI NÉPE
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Keltető alapkőletétel Jánoshalmán
Az ünnepi alkalmon jelen volt Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Rideg László a megyei Közgyűlés elnöke, és Czeller Zoltán
városunk polgármestere, valamint számos cég és hivatal képviselője. Elsőként Kiss István mutatta be a BÁCS-TAK Cégcsoportot. Az ügyvezető elmondta, hogy a Bács-Tak Takarmánygyártó
és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Bács-Tak Kft.)
a korábbi megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat telephelyén jött létre 1992 októberében. Előbb bérelték, majd megvásárolták a területet. 1996-tól foglalkoznak baromfi törzstenyésztéssel a tompai telephely megvásárlásával, és még ebben évben
kezdtek kacsa keltetéssel is foglalkozni. Majd Kisszálláson, Kunfehértón is vásároltak telepeket. Jelenleg a császártöltési telepek
lúd szülőpárokkal vannak megrakva. Időközben 30 százalékos
tulajdonrészt vásároltak a baromfi-feldolgozással foglalkozó a
szentesi Hungerit Zrt-ből, majd résztulajdonossá váltak a kiskunhalasi baromfi-feldolgozó cégben is.
2007-ben német tulajdonost engedtek be a cégbe. Nem jó házasságként említette az ügyvezető a hét évig tartó közös tulajdonlást.
A német társtulajdonos csak gyűjtötte pénzt és nem fejlesztett.
Most az így felhalmozott pénzből tudnak fejleszteni. Jelenleg teljes egészében magyar tulajdonban a cég.
A foglalkoztatottak száma a kezdeti 30 főről mára 440 főre növekedett, s ezen felül még általában 200 fő kölcsönzött munkaerőt
is foglalkoztatnak, de ez utóbbiak létszáma, a munkák függvényében, változó.
Kiss István elmondta, hogy nyugati piacokon a pecsenyekacsa
iránti igény emelkedik, így lehetőség kínálkozik a növekedésre.
Az értékesítésre kerülő pecsenyekacsa 40 százalékát a cég saját
telepein állítja elő, míg a további 60 százalékot, mintegy 70 független, családi vállalkozásokkal kötött bérnevelés útján teremtik
elő. Ezzel ezeknek a családoknak az átlagos mezőgazdasági jövedelemnél magasabb jövedelmet tudnak biztosítani.
A mélykúti cég a magyarországi piaci részesedése pecsenyekacsa tekintetében eléri 30 százalékot.
A termelési egységek integrálásával és a szerződéses partnerek
segítségével évi 9 millió darab pecsenye kacsa és 550 ezer darab
hús liba előállítására és értékesítésére vált képessé a BÁCS-TAK
cégcsoport. Ahhoz, hogy még több, évi 11-12 millió pecsenye kacsát tudjanak előállítani és értékesíteni, szükséges a keltető kapacitásbővítése, melynek az ünnepélyes alapkőletétele volt március 24-én délelőtt a Kélesi út végén levő keltető üzem területén.
A létesítmény tervezője, Birkás Gábor prezentációja segítségével
megismerhettük a most megkezdett beruházás építészeti paramétereit is, mely háromnaponta 80 ezer napos kacsát tud kibocsájtani. A meglévő és az új keltető külön-külön is tud dolgozni, de
szerves egységben is tud működni, hiszen a kettő között közvetlen
kapcsolat, járási lehetőség lesz.
Jan Pauwels a belga Petersime Közép-Kelet Európai Régió értékesítési vezetője bemutatta a cégét, mely jelen van a világ minden
pontján. Általa megismerhettük azokat a keltetőgépeket, melyeket
itt, Jánoshalmán helyeznek üzembe.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő megköszönte, hogy Jánoshalmát választotta a BÁCS-TAK Kft. fejlesztése színhelyéül, mely
alapja lehet a cég további fejlődésének. Bízik abban, hogy ezekkel
a fejlesztésekkel piacvezetővé válik a BÁCS-TAK Kft.
Czeller Zoltán polgármester ugyancsak köszönetét fejezte ki, hogy
ezzel a fejlesztéssel további jánoshalmiak juthatnak munkalehetőséghez.
ikor

A virágzó magnólia már a jó idő közeldtetét jelzi egy jánoshalmi kertben.

Köszönjük a támogatásukat

A Jánoshalmi Gazdakör Vezetősége megköszöni azt a
támogatást, amelyet a következőkben felsorolt személyek és
cégek adtak, a 2016. február 28-án megrendezésre került
XXVI. Felső Bácskai borversenyünk sikeres lebonyolításához.
Támogatóink voltak: Ádám Éva butik, Ádám Gyula, Bányai
Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán polgármester, Csincsák Mihályné, Dági Autósbolt, Fárbás Gábor, Farkas
László, Fekete Tibor Univer Copp Zrt, Felső-Bácskai Hegyközség, Gál Sándor, Haris Tüzép, Kadarka Kft Csátalja, Kiss
Kálmán Róbert, Majer Tamásné - Süni papírbolt, Malustyik
Béla, Ördögh Edit, Ötvös László Zöldség és Ajándék boltja,
Ötvös Tibor, Ötvös Tiborné, Petróczky Ferenc, PRACTICE CA
Kft, Rittgasszer János, Terbe pincészet, Zámbó Zoltán, Zsebi Lászlóné.
Külön köszönjük Kovács Biankának, Ötvös Klaudiának,
Ötvösné Görhöny Katalinnak és Zámbó Nikolettnek a szép
teremdíszítést. Valamint köszönjük testvérszervezetünk
a bácskossuthfalvi Rizling Egyesület pálinka bemutatóját.
Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat is. Végül köszönetet
mondunk azoknak is, akik munkájukkal támogatták rendezvényünk lebonyolítását.
Gazdakörünk a jövőben is számít támogatóink további segítségére.
Fajszi Ferenc
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Megújuló utcanév táblák
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G y e r m e k l á n c Ó vo d a h í r e i
Varázsoltak a Nyitnikék

A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházba, márciusban ellátogatott Pécsről Thiesz Angéla, a Retextil technika kitalálója és művészeti vezetője. A háztartási textilhulladékokból, egyszerű, ősi eljárásokat alkalmazva
(fonás, szövés, hurkolás) Retextil fonalat, majd abból
lakberendezési tárgyakat, divattermékeket és fejlesztő
eszközöket készít.
A régi, használt anyagokból a szülők segítségével
szinte varázsütésre, egy csodaszép fészekhinta született. Már a földön elvarázsolta a kicsiket és nagyokat,
ám szépsége mellett végleges helyén felbecsülhetetlen
értékkel bír majd a kisgyermekek fejlődése szempontjából. A továbbiakban számos terápiás eszközt készítünk
még, labdákat, köteleket, csörgőpárokat, görgető hálót,
stimuláló szőnyeget és kesztyűt.
Az eszközöket minden 0-3 éves kor közötti kisgyermek használhatja, aki ellátogat hozzánk. Szeretettel
várunk minden kedves játszani vágyó érdeklődőt.
Ruskóné Taskovics Dóra

„A Városgazda Kft elkezdte a városban lévő régi utcanév táblák cseréjét. Nyárig előreláthatólag megújul az összes utcanév tábla. Minden utca sarok kap táblát a jobb tájékozódás érdekében. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenki gondoskodjon saját házára a
házszám kihelyezéséről.”

A kéménytüzek megelőzése
fontos érdekünk

Gyapjas János tű. ezredes a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a 2015/2016-os fűtési szezonban megnőtt
a kéménytűz káresemények száma. Ilyen esetről mi is beszámoltunk. A
kémény tüzek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és az égéstermék-elvezetők karbantartásának hiánya.
Ezért, a kéménytűz káresemények számának csökkentése érdekében
tesszük közzé a következő lakossági felhívást, ezzel is segítve a Megyei
Tűzmegelőzési Bizottság prevenciós munkáját.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárd-tüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő
oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya.
A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nemcsak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező,
egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az
előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot
szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés
során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba,növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok
elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, illetve építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat.
Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen
lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza.
A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a
kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű
korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet
különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain
vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átteljedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben
sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

A víz világnapja
Óvodánk kiemelt feladatként kezeli a gyermekek környezeti
nevelését. ZÖLD ÓVODA vagyunk, ez a megtisztelő cím is kötelez bennünket. Mindennapi életünkben is megjelenik a környezet
védelme, az élhető környezet fenntartása, a takarékosság.
Megemlékezünk környezetünk jeles napjairól, március hónapban
a víz világnapjáról. Ezt a témakört már januártól kezdjük feldolgozni, amikor a hóval, jéggel végzünk kísérleteket. Természetesen az
óvodás gyermek életkori sajátosságainak megfelelő módon. Mit is
csinálunk ilyenkor? Első feladatunk, hogy megvizsgáljuk, milyen is
a víz: nézzük, szagoljuk, kóstoljuk, megpróbáljuk megfogni. Megkeressük, bizonyítjuk, hogy ott van a növényekben, állatokban,
emberben – az élőlényekben. Olvasztjuk a jeget, a havat, fagyasztjuk a vizet. Párologtatunk különböző edényekből. Vezetjük a vizet
egyik pohárból a másikba fonaldarabbal, megbeszéljük, hogy mire
használjuk a vizet, kinek van rá szüksége.
Ezek a kísérletek a gyerekek számára izgalmasak, várják az
eredményt.

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jánoshalma Városban

az óvodákba történő jelentkezés
időpontját az alábbiak
szerint határozta meg:

2016. április 25 - május 3 . napjáig
hétfő - csütörtök: 8.00 - 16.00 óráig

A jeles nap közeledtével egyre többször kerül előtérbe a víz. A
kísérletek sora kezdődik ilyenkor. Megnézzük, kipróbáljuk, mi történik a cukorral, sóval, homokkal, olajjal, szörppel, ha vízbe tes�szük. Más alkalommal, azzal kísérletezünk, mi úszik, mi lebeg, és
mi merül el a vízben. Izgalmas foglalkozás az is, amikor a szen�nyezett víz – szennyvíz közötti különbségeket figyeljük meg. Jártunk már a szennyvíztelepen, ahol szakember beszélt a gyerekeknek az ott folyó munkáról. A halastóhoz rendszeresen kisétálunk,
egyszer haltelepítést is láttunk. Ezek az élmények a gyerekek számára játékosak, örömmel vesznek részt benne, szeretik ezeket a
tevékenységeket. Így a tanulás is eredményesebb, maradandóbb
tudást szereznek, mintha csak beszélnénk ezekről a dolgokról. A
játékos tevékenységek közben pedig megtanulják tisztelni a környezetüket, vigyáznak rá, megbecsülik az értékeket.
Következő ilyen jeles napunk a FÖLD NAPJA – áprilisban.
Krupa Józsefné
óvodapedagógus

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %
-át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak utalták.
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit óvodavezető

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2016. április

Emlékezés az 1948-ban
erőszakkal megszüntetett
Népiskolára
Ma, mikor az oktatás, az iskolarendszer körül rendkívül nagy vita van, fontos a múlttal foglalkozni.
Nem szakemberkét, hanem diákként megélt olyan időszakot szeretnék közre adni, amikor a kommunizmus az oktatást párt ideológiával átalakította.
A szüleink ez ellen tiltakoztak. Azonban ennek az lett a következménye,
hogy három szülőt bepereltek és több évre börtönbe csuktak. Ez mellett
teljes vagyonelkobzás is sújtotta őket.
Akkor, Szita János párttitkár tanévnyitón, 1948 augusztusában azt mondta,
hogy a tanári kart le kell váltani, mert fasisztákat neveltek.
Ez hatalmas felháborodást idézett elő. Akkor pedig kiváló tanítóink voltak.
Hosszú Sándor, Szuhai István, Horváth Károly, Lovas Laura, Szarva Mihály,
Csertő Sándor, Holács Erzsébet, Szemző György, Kristóf István, Majoros
Aladár, Juhász Sándor és Cselényi István igaz magyarként tanítottak bennünket.
Megszüntetett Katolikus Népiskola fiú tagozatában hatvanan tanultunk. Két
osztály volt, egy osztályban 30 fő. Amikor meg szüntették, az A osztályt Lovas Laura, a B osztályt Holács Erzsébet tanította. Az A osztály negyedikes
osztályának képét közreadom:

A képen szereplők fentről indulva és balról jobbra haladva: Juhász László,
Kozma György, Molnár Dávid, Kiss László, Szarvas Pongrác, Édes
Pongrác, Szántó György, Kovács István, Nagy Sándor, Novák György,
Szántó László, Rabb József, Dági József, Jelenics Máté, Rendl Miklós,
Füller Tibor, Dancsok Antal, Ilcsik János, Balázsics Sándor, Lengyel
László, Gusztonyi István, Mészáros Sándor, Csiszár István, Farkas Sándor, Illés László, Lovas Laura, Georgieff István, Miskolczi István, Herics
László, Kistamás József, Kudlimann György .
Akkor mi tanultunk hit és erkölcstant és német nyelvet is. Amikor az erőszakkal megszüntetett katolikus Népiskolát átalakították az orosz nyelvet
kellett tanulni.

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
ALAPÍTVÁNY
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen
el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
/Böjte Csaba/
A Szent Annáról elnevezett iskola és óvoda alapítványa az
iskola indulása óta létezik, és segíti az intézményben folyó
oktatási és nevelési tevékenység magas színvonalának fenntartását.
Napjainkban egyre nagyobb teret vívnak ki maguknak az
iskolai alapítványok, és létezésükre egyre nagyobb szükség
van. Az intézményeknek segítséget, támogatást tud adni olyan
területeken, amelyek nem vagy csak szerényebb lehetőségeket kaphatnak a költségvetésből.
Alapítványunk céljai és feladatai:

Az iskolában és az óvodában folytatott tehetséggondozás
támogatása, különös tekintettel a szociálisan hátrányos gyermekek esetében.
A tanulmányi, sport és egyéb versenyeken való részvétel
anyagi támogatása.
Tanulók, gyermekek és szülők részére ösztöndíjak alapítása az iskolában és az óvodában.
Az iskolai és óvodai hagyományápolás és hagyományteremtés elősegítése
Kulturális, sport és egyéb rendezvényeinek, tanórán és óvodai foglalkozásokon kívüli kulturális és sporttevékenység, nyári
táborok, csoport és osztálykirándulások támogatása
A különböző évfordulókhoz kötött vagy más jellegű, az iskola múltjával összefüggésben szervezett rendezvények lebonyolításához való anyagi hozzájárulás.
A kulturált környezet kialakítása, az oktatás és nevelés
körülményeinek javítása. Az intézmény épületeinek megóvása, állagának javítása, a működéshez való hozzájárulás.
Mit is takar ez pontosan?

Alapítványunk segítségével az elmúlt években gazdagodhatott az óvoda udvara játékokkal, az iskola udvara sportpályákkal, a mindennapos testnevelés kereteiben alapítvány segítségével tölthették tanulóink az uszodában a testnevelés órákat,
élsportolónk, Fülöp Bianka, az alapítvány anyagi támogatásával vásárolhatott a versenyek szabályainak megfelelő úszódresszt, a nyári tábor útiköltségének finanszírozásával, segítettünk rászoruló gyermekeknek osztálykirándulását és étkeztetését, házi versenyeink jutalmazását, kitűnő tanulóink kaphattak tanév végi jutalomkönyveket.
A következő évben tervezzük az új óvoda udvarára egy
árnyékoló felállítását és a régi ovi udvarának műfüvesítését.
Iskolánkban folytatni szeretnénk a tehetséges és a szociálisan
rászoruló tanulók támogatását, valamint szeretnénk befejezni a tantermek IKT eszközökkel (aktív táblák, projektorok) való
teljes felszerelését.

Ami még borzasztó volt: akkor folyt a kuláküldözés, a kulák gyerekeket és
az osztályidegenket nem vették fel középiskolába.
Az 1956-os forradalom kitöréséhez ez is hozzájárult. Sokan részt is vettek
a forradalom megmozdulásaiban.

Ennek következménye, hogy osztálytársaim közül többen disszidáltak.
Ezek a következők voltak: Illés István, Füller Tibor, Nemes Lajos, Csiszár
István, Mészáros István, Georgieff István (Száva István), Herics László,
Cselényi László stb.
Az erőszakos iskolaátszervezés részeként megszüntették a hit és erkölcstant, és az orosz nyelv lett a kötelező. A cserkészetet megszüntették és
kötelező lett a szovjet mintájú úttörő mozgalom.
A diákok elején egyszerűen ellene voltak ennek az átszervezéseknek. Az
orosz nyelvet és az úttörő mozgalmat nem vettük komolyan.
Általános iskolai találkozónk létrejötte 1997-ben valósult meg. A külföldre
szakadt osztálytársaink felkutatása nem volt egyszerű. Szemző György, az
osztályfőnökünk megtartotta az osztályfőnöki órát, Igen felemelő volt, hogy
ezt a katolikus iskolában tette meg.
Hatalmas utat tettünk meg 1952-től 1997-ig. Nem gondoltuk, hogy ez megtörténhet, hogy újra katolikus iskolában találkozhatunk.
Az ma a pedagógus tüntetés felháborító része, hogy egyesek a hit és erkölcstan tanítását tehernek tartják!
Dági József.

9. oldal

A fenti célokat nem tudtuk volna elérni Önök nélkül, az Önök
támogatása nélkül.
Minden évben kérjük, hogy ajánlják fel adójuk 1%-t óvodánk
és iskolánk közös alapítványának, gyermekeinknek javára, mindez mellett jótékonysági bálat szervezünk, melynek kapcsán adott
adományaik szintén gyermekeinket segítik.
A Szent Annáról elnevezett iskola és óvoda alapítványának
kuratóriuma intézményünk Szülői Munkaközössége, dolgozói
és tanulói nevében Böjte Csaba szavaival szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítségünkre
voltak a jótékonysági bál előkészületeiben és lebonyolításában,
bármilyen feladatot vállaltak önzetlenül. /adminisztráció, díszítés,
hangosítás, pakolás, zene, műsor, jelmezek és kiegészítők, kiszolgálás, vendégfogadás, meghívások közvetítése, stb./
Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, továbbá az üdítőt és
ásványvizet: Petrócki Ferencnek, a kenyeret Binszki Mihálynak, a
finom borokat Ádám Gyulának, a röviditalokat Horváth Róbertnek, Rab Zoltánnak, Kazinczy Andreának, Tóth Szabolcsnak, Bánfi
Attilának, Molnár Istvánnak és Boros Gábornénak.

Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik céljaink elérését
pénzadománnyal támogatták: Farkas András és az Agroprodukt
Kft. Renner Tibor, Kaszibáné dr. Birkás Erzsébet, Horváth Róbert,
Szlávik Gyula, Csizovszki Lászlóné, Molnár István, Malustyik Béla
és dr. Király Ibolya, Dr. Ádámné Brecska Mária, Ozorák László, Pethő Zoltán, Czeller Zoltán, Kiss Györgyné, Kovács József, Nagy István, Dr. Halász László, Kovács Sándor, Dr. Véghelyi Judit, LippaiÁdám Nikolett, Csernákné Kasziba Zsuzsanna, Dr Kishonti Attila, Lipka Gábor, Mikó Mária, Somogyiné Sági Piroska, Dági József,
Kiss Zoltán, Taskovics Péter, Koromné Horváth Ágnes, Martinek
Erzsébet, Szakál Lajos
Köszönettel tartozunk a Jánoshalmi Képújságnak, valamint
Bányai Elemérnének, aki adminisztrációs munkájával segítik alapítványunk működését.
Külön szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik rendezvényünket megtisztelték a jelenlétükkel is, és megragadnám a lehetőséget, hogy meghívjam Önöket 2017. február
11-én tartandó jótékonysági bálunkra is.

Tisztelt adózó állampolgárok!

A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus
Általános Iskoláért Alapítvány
adószáma18341797-1-03
Támogatásukat előre is hálásan köszönjük!

„ANNA - MATER”
Jézus nevelői személyisége
Jézus, a nevelő címmel foglalta írásba a nevelésről és oktatásról vallott gondolatait Mons. Tajdina József, iskolánk alapítója. Jánoshalmán töltött plébánosi évei alatt
mindvégig szívén viselte az intézmény sorsát a lehető legtöbb időt töltve az épület falai
között, de a lelki foglalkozásokon túl részt vett más programokon is.
A pedagógus diplomával is rendelkező Tajdina atya olyan iskolát hozott létre, ahol a
gyermekek az Evangélium szellemében, szeretetben, családias légkörben nevelődhetnek, tanulhatnak. Nézeteit Pedagógiai Programunk is rögzíti, észrevétlenül, de szerves
részei az iskola mindennapi életének.
Jézusból sugárzott az a meggyőződés, szavainak és tetteinek összhangja a legjobb bizonyíték mások meggyőzésére. Ő vérbeli tanító volt. Várták tanítását, a Szentírás magyarázatát, mint ahogy Lukács evangélista írja: „Minden szem rászegeződött.”
A nevelő hatása is csak akkor lehet igazán erőteljes, ha azt a pedagógus személyes
állásfoglalása is alátámasztja. A tanulók a tanítás anyagában félreérthetetlenül benne
érzik nevelőjük őszinte véleményének kifejeződését is. A nevelő személyisége semmilyen módszerrel nem pótolható.
Jézus munkássága arra is rámutat, hogy a leghatásosabb nevelői eszköz a példaadás. Amikor megkeresztelkedik a Jordán folyóban, Szent János érzi, hogy Jézus
keresztsége példaértékű.
A pedagógusnak bele kell éreznie magát neveltje helyzetébe. Jézus ebben is többször mintát ad nekünk, mint amikor nem alázza meg Zakeust, aki eléggé nevetségesen hatott, amikor felmászott a fára, de nem vetette meg az utcanőt sem, habár környezete ezt tette.
A jó nevelő igazságos. Nagyon jól ismerjük a gyermekek igazság-érzékenységét.
Ugyanakkor sokszor az emberi környezet diktálja cselekedeteinket. Emiatt nem egyszer szembekerülünk lelkiismeretünk szavával. Nem lehet kétség (és nekünk is így
kell tennünk): Jézus mindenben az atya akaratát követte szavával és cselekedeteivel.
A nevelő tekintélyének is nagy szerepe van a nevelésben. Olyan viszony ez, amelynek lényege nem az, hogy a hallgatóság aláveti magát a nevelő akaratának, hanem
abban áll, hogy a rá hallgató emberek tartósan sajátjukként fogadják el a pedagógus akaratát. Jézus tekintélyéhez nem fér kétség. Csodái, tanításának nagyszerűsége, emberiessége hozzájárult ahhoz, hogy az emberek felnézzenek rá. A jó nevelő azonban nem félti tekintélyét neveltjeinek ellenvéleményétől, tiszteli vitapartnereit.
Nem kényszeríti rájuk saját megközelítési módját, hiszen tudja, az adott célt többféleképpen el lehet érni.
Fontos a nevelő hangneme, nyelvezete, stílusa. Az ember szavai belsejének vetületei. Ha a pedagógus finoman szól a gyermekekhez, ha türelmet tud tanúsítani akkor,
amikor feszült a légkör, akkor a gyermekek visszafogottabbak lesznek. E tekintetben
is Jézust igyekszünk követni, akinek beszéde bölcs volt: „Amilyen mértékkel mértek,
olyan mértékkel mérnek majd nektek is” (Mk 4,24), következtető és elgondolkodtató:
„Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21)
Mons. Tajdina József: Jézus, a nevelő című munkája alapján

ISKOLÁNK
A Szent Anna Katolikus Általános Iskola 23 éve működik a Kalocsa-Kecskemét
Főegyházmegye fenntartásában.
1992-ben Tajdina József plébános úr, szülői kezdeményezésre kezdte meg az intézmény újjászervezését. 1993 szeptemberében megnyitotta kapuit a jánoshalmi Szent
Anna Katolikus Általános Iskola.
1995-től katolikus óvoda is működik településünkön.
2007-2008. őszén az óvoda és az iskola összevonásra került, így többcélú intézmény jött létre: a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon.
2012-ben a diákotthon megszűnt. Jelenleg az óvodában 100 gyermeket, az iskolában 270 tanulót nevelünk.
Intézményünk a Szent Anna Katolikus Egyházközséggel egységet alkot, a templom
és az iskola nem csupán helyileg van egymás mellett, mindkettő nyitva áll azon családok számára, akik elfogadják a katolikus szellemiséget.

NEVELÉS - HITÉLET
Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése. A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész
ember kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden
emberi érték teljesen kibontakozik és egymásba fonódik. (Katolikus Iskolák Magyarországon 2000.)
Célunk a keresztény értékrend alapjain nyugvó, családias hangulatú, gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósításával egészséges lelkületű fiatalok nevelése. A családias légkör olyan közösség, ahol a gyermekeket személy szerint ismerik, megszólítják (nem csupán az osztályfőnökük), ahol gyakori a másik osztályból való gyermekkel való barátkozás, ahol biztonságban érzik magukat, gondoskodnak róluk, ahol előfordul gond, probléma, de a megoldásukban sem marad egyedül, ahol nyugodt légkört
tapasztalnak, ahol összetartozást érezhetnek. Fontos dolog, hogy a nevelő olyan környezetet biztosítson neveltjei számára, ahol jól érzik magukat
A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a diákok személyes Isten-kapcsolatra vezetése. Ezért a hitoktatásnak „nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem
az egész embert Krisztus tanítványává tegye.” (A kat. isk. 1977.) Ezt csak a személyes
példaadással, imával és türelemmel lehet elérni.
.

OKTATÁS

Magyarország egyik legkiemelkedőbb pedagógusa – Meixner Ildikó – módszerét
használjuk az olvasás és írás tanítása során, melynek eredményeképpen tanulóink
mindegyike magabiztos tudásra és képességre tesz szert. 3.-4. osztálytól képesség
szerinti csoportbontásban zajlik az idegen nyelvek, a matematika és a magyar nyelvés irodalom tantárgyak oktatása.
Tehetséggondozás: Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra alsó- és felső tagozaton egyaránt. Lehetőséget teremtünk a diákok számára, hogy
összemérhessék tudásukat megyei- és országos tanulmányi versenyeken, ahol nagyon
szép eredményeket érnek el.
IKT: Az oktatást egyre több infokommunikációs eszköz teszi színesebbé. A tantermek jelentős részében projektor vagy interaktív tábla segíti a pedagógusok és a gyerekek munkáját.
Hitélet: Mindennapjainkat a keresztény értékek megélése és átadása hatja át. A
krisztusi út követése során örömmel tapasztaljuk meg a Gondviselés nyújtotta biztonságot. Iskolánk közössége havi egy alkalommal vesz részt intézményi szentmisén.
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10. oldal

Nyelvoktatás: A nyelvoktatás első évfolyamon kezdődik, 7. évfolyamtól
lehetőség van második idegen nyelv tanulására is. A jó képességű tanulók
heti 5 órában fejleszthetik nyelvtudásukat.
Sport: Tanulóink – nemcsak a tantervben előírt évfolyamok – testnevelés óra keretében úszásoktatásban vesznek részt. Ezen kívül igen változatos sportolási lehetőségek közül választhatnak: labdarúgás, pingpong, floorball, horgászat, korcsolya.

Szakkörök:

Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják: énekkar, furulya- és gitár szakkör, kézműves foglalkozás, informatika szakkör.
Hagyományos és modern iskola: Hagyományos értékrend és korszerű
módszerek – gyakorlati tudás és informatika. Tanulóinkat a hagyományos
értékrend tiszteletére és megélésére neveljük. Az oktatás során modern
eszközöket használunk a hatékonyság érdekében. Technika órákon a mindennapi élethez szükséges gyakorlatot sajátíttatjuk el velük, míg informatika órán a korszerű géppark segítségével képessé tesszük őket a XXI. század elektronikus világában való tájékozódásra és boldogulásra.

NÁLUNK TÖRTÉNT
Matematika sikerek

2016. április

2016. március 2-án rendhagyó olvasás órán vehettünk részt
osztályommal. A harmadikos tananyagunkban a Határtalan hazában című témakörben, a magyarság eredetével, a honalapítással,
őseink mindennapjaival foglalkoztunk. Ezekhez kapcsolódva egyik
diákunk apukája, Lajdi Róbert
érdekes előadással készült a gyerekeknek. Először megtekintettünk egy rövid kisfilmet a kalandozásokról, őseink harcairól, majd
az általuk használt eszközöket,
tárgyakat, fegyvereket mutatta be
nekünk. A „Mindent a szemnek,
semmit a kéznek” mondást szerencsére nem kellett figyelembe
vennünk, így a gyerekek kézbe
vehették az íjakat, pajzsokat, használati tárgyakat, belebújhattak a ruhákba. Egészen közelről ismerkedhettek meg ezzel a csodálatos gyűjtemén�nyel. Köszönjük ezt az igazán hasznos, szemléletes bemutatót.
Horváthné Kocsis Tünde

Nagyböjti lelki nap gyermekeknek

2016.02.19-én Kiskunhalasra utaztunk a Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulójára.
Iskolánk 24 tanulója mérette meg magát, és igen
szép eredmények születtek. Kiemelendő KOSÓCZKI BALÁZS teljesítménye, aki 5. helyezett lett,
melynek jutalmaként oklevelet és könyvet vehetett át a Kecskeméten rendezett díjátadó ünnepségen. Gratulálunk neki és a többi versenyzőnek! Köszönjük a Renner BT-nek az utazásban
nyújtott segítségét.
Csapatverseny:
osztály

helyezés

tagok

2. o.

40

Botka Kitti, Pakó Tamara, Kishonti Toni

3. o.

21

Deákfalvi Dorina, Deák Patrik, Faddi Bálint

4. o.

14

Horváth Dávid, Lippai Gergő, Varga Bence

Egyéni verseny:
név

osztály

helyezés

összes induló

Botka Kitti

2.b.

188

419

Faddi Bálint

3.a.

43

516

Varga Bence

4.b.

32

434

Herczeg Kinga

5.b.

122

421

Hajnal Bálint

6.a.

176

336

Kosóczki Balázs

7.b.

5

266

A Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyén KOSÓCZKI BALÁZS bejutott az
ORSZÁGOS döntőbe, ahol 2016. 03. 19-én Piliscsabán 4. helyezést ért el. A második fordulóba jutott 163 hetedikes közül a legjobb tíz diákot
hívták meg a döntőbe, ahol újabb feladatsor várt
rájuk. Balázs mindössze két ponttal maradt le a
dobogós helyezésről.
Köszönjük Balázsnak az egész évi teljesítményét, hogy ezekkel a remek eredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét!
Enesei Péter

Történelem verseny

1848. március 15-ére, a szabadságharc dicső napjaira emlékeztünk. 168
évvel ezelőtt fegyvert fogott a magyar nép, hogy kivívja jogos szabadságát,
függetlenségét és véget vessen szörnyű elnyomásának. Ennek a napnak
eseményeit elevenítették fel iskolánk 3.b, 6.a,7.a,7.b osztályos tanulói az
Imre Zoltán Művelődési Központban megrendezett városi megemlékezésen. Diákjaink kitartó, odaadó munkájának, felkészülésének köszönhetően,
méltóképpen emlékeztünk történelmünk ezen eseményére.
Szente Mariann

Gyermekeink március 5-én lelki nappal is készültek a megváltás ünnepére. Ezt megelőző csütörtökön a nagyobbak szentgyónáshoz is járulhattak.
Az osztályok különböző foglalkozásokon vettek részt. Az idén a felső tagozatosok számára a lelki foglalkozást Mons. Menyhárt Sándor plébános és
Tamás Sándor káplánatyák tartották, az alsó tagozatosoknak pedig az osztályfőnökök vezették. Az osztályok imával és elmélkedéssel végigjárták a
keresztút állomásait, kézműveskedtek, és közösségépítő játékokat játszottak. A napot pedig szentmisével zártuk. Köszönet az atyáknak és az osztályfőnököknek a tartalmas programokért.
Kasziba Magdolna

Megemlékezés az 1848-as
forradalom és szabadságharcról
a Katolikus Óvodában

Egyházmegyei lelki nap
Intézményünk pedagógusai 2016. március 12-én egyházmegyei lelki
napon vettek részt, amelynek Akasztó faluháza adott helyet. A házigazda
a Kunszt József Katolikus Általános Iskola
tantestülete volt.
A program elején
Solti Kálmán igazgató
úr köszöntötte a vendégeket, majd bemutatta a közel 300 vendégnek iskolájukat.
A délelőtt folyamán
Bíró László püspök úr
előadását hallgattuk
meg, melynek fő témái
a philadelphiai kongresszuson elhangzottak és az irgalmasság megvalósulása az oktatásban és nevelésben voltak. Püspök atya felhívta a figyelmet
a család hivatására és kötelezettségeire is.

Óvodánkban nyílt napon vehettek részt a szülők március 11-én. Ebből
az alkalomból betekintést nyertek az óvoda életébe, melynek során megtapasztalhatták a gyermekek hazaszeretetre nevelését, a magyarságtudatuk erősítését nemzeti ünnepünkön. Ezen a napon gyermekek tevékenységeiben, rajzaiban, a csoportok dekorációjában, sőt még a gyermekek süteményében is megjelenítettük a nemzeti színeket. Megismerték a forradalom és szabadságharc szereplőit. Hallgathatták és mondhatták a Nemzeti
dal című verset, 1848-as indulókra való menetéléssel vált mindez élményszerűvé, ünnepi hangulatúvá. Minden gyermek büszkén viselte szíve felett
a kokárdát, amit ajándékba kaptak az ünnep tiszteletére.
Katolikus Óvoda közössége

Apák köszöntése

A Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenyén, melyet a budapesti Szent Margit Gimnázium rendezett, iskolánk csapata, a Kalandozók második legjobb eredménnyel a döntőbe jutott. A csapat tagjai: Dobos Zsófia 7.a, Hajnal Bálint 6.a, Kosóczki Balázs 7.b és Mike
Márk 7.b osztályos tanulók.
Felkészítőjük: Jacsóné Szabó Erika. Gratulálunk! További sok sikert
kívánunk a döntőben.
Jacsóné Szabó Erika

Rendhagyó olvasás óra a 3. a-ban

Az előadás után közös szentmisén vettünk részt az Akasztói Katolikus
Templomban, melyet Dr. Bábel Balázs érsek atya és Bíró László püspök
atya celebrált.
Ez a nap megerősítette bennünk azt, hogy az irgalmasság fontos a mindennapokban is.
Szili Rolandné

Városi megemlékezés március 15-én

A hagyományokhoz híven óvodánkban március 19-én, József napján
emlékezünk meg az édesapák védőszentjéről, a Szent Család őrzőjéről
és védelmezőjéről. Ezen a napon ünnepélyes keretek között köszöntöttük
az édesapákat, nagypapákat, nevelőapákat és keresztapákat. A katolikus
egyház Szent Józsefet a családok védelmezőjeként állítja az apák, nagypapák és nevelőapák elé példaképül. Szent József életében jelen van az
édesapák minden fontos tulajdonsága: a kemény munka, a feltétel nélküli szeretet, az áldozatkészség, a gondoskodás, a türelem, a kitartás. Sokszor természetesnek tekintjük azt, amit az apák a gyermekeikért tesznek.
Fáradozásaikért, figyelmükért a köszönet gyakran elmarad. Ezen a napon
az óvodás gyermekeink versekkel, énekekkel kedveskedtek és mondtak
köszönetet az édesapáknak, nagypapáknak, nevelőapáknak és keresztapáknak. Az ünnepeltek nagy örömmel fogadták a szeretettől csillogó szemű gyermekek köszöntését és az általuk készített ajándékokat. Az ünnepségen Tamás Sándor káplán atya megáldotta az édesapákat, majd az
édesanyák által készített finomságokkal megvendégeltük az ünnepelteket.
Öröm volt látni a hálával megtelt, boldogságtól ragyogó arcokat. Isten éltesse az édesapákat!
Szili Rolandné
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2016. április

Első gyónás

2016. március 19-én délután került sor a harmadik évfolyamosok első
gyónására. A két iskolából összesen 47 tanuló részesülhetett életében először a bűnbocsánat szentségében.

ványt. A jó hangulatban eltöltött óra után ebédlőnkben láttuk őket vendégül,
hogy a tízórai után újult erővel tudjanak bekapcsolódni a közös szabadtéri játékba. Búcsúzáskor vendégeink egy kis ajándékkal és sok-sok élmén�nyel tértek vissza óvodájukba.
Völgyesiné Marancsik Tünde

Közlekedésbiztonsági előadás
A felső tagozatos diákok Hegyi Tamás, iskolarendőr előadásán vettek
részt március 22-én.
A tájékoztatón szó esett többek között az alapvető közlekedési szabályokról, a kerékpár kötelező felszereléseiről. A diákok több oktatófilmet
is megtekintettek az internetes visszaélésekről és az internet használat
veszélyeiről.
Jacsóné Szabó Erika

Búcsú a téltől
A bűnbánati liturgia után öt helyen folyt a gyerekek gyóntatása, közben meghallgathattuk Jézus szenvedésének, kereszthalálának történetét.
A gyónást követően a keresztszülők felsegítették a gyermekekre a fehér
ruhát, mely megtisztult szívüket jelképezte. Együtt mécsest gyújtottak,
majd az elégtétel elvégzése után a bűnöket tartalmazó cédulák elégetése következett.
A keresztszülők Szentírást ajándékoztak a gyerekeknek, akik első
alkalommal tapasztalták meg Isten megbocsátó irgalmát.
Szívből reméljük, hogy vallásos életükben ez egy újabb lépcső, mely
segíti őket, hogy nyitott szívű, hitüket gyakorló fiatalokká váljanak.
Horváthné Kocsis Tünde

Virágvasárnap
Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete. Ekkor
ünnepli az egyház Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását. Szamárháton érkezett, és a nép ünnepléssel fogadta: „Mikor már közel volt az Olajfák lejtőjéhez, a tanítványok egész csoportja elkezdte örvendezve, hangosan dicsérni Istent a sok csodáért, amelyet láttak.” Lk 19,37
Ennek emlékére tartanak ezen a napon barkaszentelést és ünnepélyes
bevonulást a templomba.
A virágvasárnapi szentmisében két evangéliumi szakasz, a jeruzsálemi
bevonulás és a szenvedéstörténet, azaz a passió is elhangzik, amely Jézus
elárulásától kivégzéséig terjedő időszak eseményeit öleli fel.
Intézményünk pedagógusai közül – mint minden évben – szívesen tettünk eleget a felkérésnek, és csatlakoztunk a passiót előadó kórushoz.
Ezáltal még inkább átélhettük Krisztus eljövetelének célját és a húsvét
ünnepének jelentőségét.
Buzder Mónika

Március 22 – A Víz Világnapja
A 2016-os év mottója: „Vizes mesterségek – dolgunk a vízzel”. Iskolánk
az idei évben ehhez a jelmondathoz kapcsolódva három fordulóból álló
pontgyűjtő versenyt hirdetett, amelyet csoportban és önállóan is meg lehetett oldani. A rajz- és technika órák anyaga is kapcsolódott a témához, így
az elkészült művekből egy kiállítás látható iskolánk folyosóján.
A verseny helyezettjei: első a 4.a osztály, második Hajnal Bálint 6.a osztály és harmadik lett a 7.b osztály
Gratulálunk a nyerteseknek!
Szűcs-Ádám Éva

Óvodások látogatása iskolánkban

Márciusban mindenki a tavaszt, a jó időt várja, és a tél, a hideg lassan
feledésbe merül. Március 11-én azért még utoljára élvezhettük a tél örömeit ebben a szezonban, korcsolyázni mentünk a Szegedi Műjégpályára. A
palánk mellett kis pocsolyák mutatták, hogy a jég lassan megadja magát a
közelgő melegnek. Ettől függetlenül mindnyájan jól éreztük magunkat, és a
sok gyerkőc mellett a kísérő felnőttek is megbarátkoztak ezzel a téli sporttal a sok-sok érdekes manőver és jégre huppanás után. Este egy közös
fotóval búcsúztunk a téltől.
Komáromi Róbert

Hitéletünk programjai
ebben a hónapban

Egyházmegyei hittanverseny
Az Egyházmegyei Hittanverseny döntőjét április 16-án a jánoshalmi plébánia a Katolikus Iskolával közösen rendezi. Tíz kerület 120 versenyzője három korcsoportban versenyez majd a Szentírás és a szentek életének ismeretéből. Fontos azért is, hogy megismerjenek bennünket egyházmegyénk más részeiből jöttek is. Nekünk is fontos a közös munka szépsége miatt.

Keresztátadás

A keresztátadás szertartása egy újabb állomás a keresztény életünk fejlődésében. Emlékeztet az értünk életét adó Krisztusra, és arra serkent,
hogy mi is felvegyük mindennap keresztünket, hasonlóbbá válva Krisztushoz. Rátekintve növekedjék hálánk és elköteleződésünk Jézus iránt. A
hatodik osztályos tanulók bevonásával a szertartás április 24-én a tíz órakor kezdődő szentmisén kerül megtartásra.

Elsőáldozás

Az elsőáldozás az első találkozást jelenti a kenyér és bor színében jelenlévő Jézussal. Egy szeretetteljes egyesülés vele a kenyér színében. Eggyé
lesz velünk és mi vele. Ezt ez egységet szeretnénk megőrizni egész életünkben, hiszen ez a keresztény élet: eggyé lenni Jézussal. Ennek az
„eggyé levésnek” fontos állomása az első áldozás, amelyet a készülő gyermekek május 8-án vehetnek magukhoz.
Menyhárt Sándor plébános

Felhívás a Föld Napja alkalmából
Iskolánkban évről évre szeretettel fogadjuk városunk óvodáinak nagycsoportosait. A közös foglalkozáson elsőseink büszkén adtak számot tudásukról. Az iskolatáskák felpróbálása után az ovisok nagy kedvvel kapcsolódtak be a számolásba, képek csoportosításába, amelyekhez szívesen
próbálták ki az osztályban rendelkezésre álló interaktív táblát. A látogatóinknak készített feladatlapon mindenki megtalálta a számára érdekes felad-

Tisztelt
Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Szent Anna Katolikus
Óvoda és
Általános Iskolában
a leendő elsős gyermekek részére
a beiratkozás időpontjai:
2016. április 14-én (csütörtök) 8-19 óráig
2016. április 15-én (péntek) 8-19 óráig

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A Szent Anna Iskola közössége

A 26. Föld napja javasolt témája étrendünk és az éghajlat.
Több növényt, kevesebb haszonállatot a talaj és az éghajlat védelmében - ezért 2016-ot az ENSZ a talajkímélő és fenntarthatóan termeszthető
hüvelyesek nemzetközi évének nyilvánította. Helyi terményből, babból, borsóból, lencséből vagy csicseriből készüljön az ebéd, szóljon hüvelyesekről
a saját meséd, a rajzverseny vagy a receptcsere! Rád is számítunk! Csatlakozz, tégy az éghajlatváltozás ellen!
Hogyan? Zöldítsd környezetedet, ültess virágot, fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, közlekedj bringával, ne vásárolj csomagoltat, válts

11. oldal

környezetbarát szerekre, félkész, készétel helyett egyél friss hazait, egyél
kevesebb állatit... ajándék a környezetnek, az egészségnek.
Három héten át kihívásokat teszünk közzé az említett témákkal kapcsolatban, melyhez reméljük, mind többen csatlakoznak diákok, tanárok, szülők egyaránt. Föld napján pedig megmutatjuk, hová jutottunk.
Csofcsics Erika

GYEREKSZÁJ
Rendhagyó olvasás óra
Szülői kezdeményezésre egy rendkívül élvezetes, szemléltetésben gazdag órán vehettek részt a 3.a osztályos gyermekek, akik a tananyaghoz
kapcsolódóan a gyakorlatban is mélyíthették tudásukat. Néhány tanulói
vélemény:
Farkas Fanni: A honfoglalásról volt szó. Robi bácsi rengeteg érdekes dolgot hozott be. Nagyon tetszett az íja.
Deák Patrik: Nagyon érdekel a történelem. Tetszett a sok fegyver és
ruházat. Kipróbáltam az összes íjat és egy páncélt.
Lajdi Zselyke: A kalandozó magyarok harcmodoráról is szó esett. Nekem
az tetszett, hogy sokan felpróbálták a ruhákat, és viccesek voltak benne.
Az egyik pajzs olyan nehéz volt, hogy akik előttem ültek, nem bírták el, és
rátették a hegyezőmre.
Szili Bence: Az íjat próbáltam ki, nagyon jó volt. De a legjobban a kardok és a dárdák tetszettek.
Barna Patrik: Jól éreztem magam ezen az órán, mert érdekes volt látni
a régi dolgokat. Kipróbáltam az egyik lándzsát.
Horváth Roland: Az tetszett, hogy volt sok fegyver.
Hatházi Levente: A világ legjobb órája volt!
Lejegyezte: Buzder Mónika

SZÜLŐI SZEMMEL
Nyílt tanítási nap
2016. március 19-én tartottuk intézményünkben a nyílt tanítási napot,
amikor nekünk, szülőknek lehetőségünk volt megnézni csemetéinket a
tanórákon.
A reggelt közös rádiós áhítattal kezdték a gyerekek, melyet Tamás Sándor atya közvetített megalapozva ezzel a délelőtt vidám hangulatát. Ezután minden osztálynak más-más bemutató órái voltak. A 2.a osztálynak a
nyelvtan és a matematika feladatok megoldásának folyamata játékkal kombinált levezetéssel történt, melyet örömmel fogadtak a tanulók, és figyelmesen, odaadással dolgoztak az órákon. Mintegy levezetésképp technika órán KRESZ ismereteket sajátítottak el, amelyet sok-sok illusztrációs
anyaggal szemléltetett a tanító néni. A kis nebulók saját kezűleg készíthettek jelzőtáblákat, amelyek segítségével gyakorolhatták a közlekedésben
előforduló helyzeteket.
Kisfiam nagyon várta ezt a napot. Azt hiszem, a részvételemmel is azt
érzi, hogy mellette állok, támogatom mindenben. Nem utolsó sorban mi,
szülők sem mindig kapunk számunkra elegendő tájékoztatást a gyermektől a nap végén a szeretetteljes faggatás ellenére sem. A nyílt nap jó alkalom arra, hogy az ilyenkor természetes kis izgalmat leszámítva megtapasztaljuk, gyermekünk hogyan ad számot tudásáról, milyen aktív, egyáltalán
hogyan viselkedik órákon. Igazán nagyszerű érzés volt látni, hogy kisfiamék osztálya milyen kis összeszokott csapat. Megtapasztalhattam a tanulók együttműködését, ami véleményem szerint bizonyítja, hogy a pedagógusok milyen nagy hangsúlyt fektetnek a figyelem felkeltésére, az érdeklődés megtartására. Ha szabad ilyet mondanom, nagy „pirospont” a nevelőknek!
Kondra Tünde

HIRDETÉS
MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk a
6. osztályos tanulók szüleit
szülői értekezletünkre,
amelynek témája:

a keresztátadás
szertartásával kapcsolatos tudnivalók.
Időpontja:
2016. április 12. 17.00 óra.
Helyszín: Plébánia
Megjelenésükre feltétlenül
számítunk.

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel hívjuk és várjuk
a leendő

elsőáldozó

gyermekek szüleit
2016. április 27-én
17.00 órára
az ünnep témájával kapcsolatos
megbeszélésre.
Helyszín: plébánia
Megjelenésükre feltétlenül
számítunk.

A beiratkozáshoz kérjük elhozni a
szükséges dokumentumokat.

—— Anyakönyvi kivonat
—— Lakcímkártya
—— TAJ-kártya
—— Óvodai szakvélemény
—— SNI, BTMN szakértői bizottság szakvélemény (ha van)
—— (Plébánosi ajánlás)
—— A szülő személyi igazolványa
Az iskola jelentkezési lapjának kitöltése, az
igazgatói irodában történik.

Bővebb információ kérhető:

Horváthné Sörös Anita igazgatónőtől
06 30/ 432 49-79

ok !
Ke dv es Le en dő óv od ás

us Óvoda! !!
Tége d is VÁ R a Katolik
y, va gy kir ály fi
Le gy él ve lün k kir ály lán
tör tökön 8:00-11:30-ig
2016. április 21-én, csü
és a Molnár J. u, 3 szán
a Ber náth Zoltán u. 12
alatti épületeinkben!

Ami rád is VÁR:)

• Légvár
• Mulatság
• Labirintus
• Kézműveskedés

• Fényképezkedés
• Ünnepélyes koronázás
• „Lovagi torna”
• Küzdelem a sárkánnyal

H u ny aHUNYADI
d i I s NÉPE
kola hírei
J Á N O S H A L M I
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Határtalanul pályázat 2016. március 12-16.

A 2015/ 16. évi kupakgyűjtő
verseny véget ért.
Az akcióval a környezettudatos gondolkodást szeretnénk erősíteni a legfiatalabb generációk tagjai körében, hiszen az ő gondolkodásmódjukat a
legkönnyebb formálni és ők jelentik a jövőt, így a szemléletükön, életmódjukon sok minden múlik.
S hogy mi lesz az összegyűjtött kupakok sorsa? Egy biztos
ezek már nem kerülnek a szerves hulladék közé és nem szennyezik a környezetet. A feldolgozóhoz beérkezett „gyűjteményből” – akárcsak egyéb
műanyag hulladékokból – a vállalat granulátumot állít elő, amely alapanyagként – újrahasznosítás útján – ismét műanyag késztermékké válik a
későbbiekben. Például vödör, kuka, tojástartó, vagy épp védőfólia lesz a
kupak-kupacokból.

A kupakgyűjtő versenyen minden osztály tanulói részt vettek. A kampány
keretében ezekben az osztályokban nagy lelkesedéssel gyűjtötték a kupakokat. Mindössze egy hónap alatt 293 kg gyűlt össze.
Gratulálunk minden gyűjtőnek, és minden nyertesnek.
I. 1.a, II. 8.G, III. 6.c
Baka Orsolya

A hunyadis diákok második alkalommal vesznek részt ebben a pályázatban.
A Határtalanul program célja, hogy a magyarországi iskolák tanulói személyes tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyarságról.
A 13-14 éves tanulók eljuthatnak Magyarországon kívüli, magyar lakta
területekre többnapos kirándulás keretében. A pályázatot mindig valamelyik
nemzeti ünnepünkhöz kell kötni. A résztvevő hetedikeseink szállás és utazási költségeire fordíthatjuk a támogatást.
A Hunyaid Iskola kisgimisei ebben a tanévben is Erdélyt választották
úti célnak. Pályázatuk címe: „Történelmi helyek, híres emberek, mesék és
mondák nyomában.”
A felejthetetlen 5 napos erdélyi kiránduláson a 7. G osztályosokkal utaztak tanáraik, szülők, nagyszülők, barátok, ismerősök és volt hunyadis diákok is.
A projekt első szakaszában kisgimiseink előkészítő foglalkozásokon
bővítették tudásukat a határon túli magyarság történelméről, helyzetéről.
Útvonaltérképek, plakátokat készítettek az ötnapos kirándulás helyszínéről. Minden diák kapott előzetes feladatként egy-egy történelmi helyszínt,
írói vagy költői életutat, verset, mondát, amiből fel kellett készülniük az útra.
Petőfi Sándor életéről, műveiről a 48-as szabadságharcról összefoglaló
irodalom óra keretében emlékeztek meg, beszélgettek a trianoni békeszerződésről és következményeiről, moldvai táncokat tanultak, majd a kirándulást megelőző napokban vetélkedő keretében adtak számot a megszerzett
tudásukról, térképismeretről.
A kirándulás első napján Aradon, a vértanúk emlékoszlopánál az úgynevezett Vesztőhelyen Kossuth Lajos szónoklatával és tanulóink drámajátékával idéztük fel a 13 tábornok kivégzését.
Vajdahunyadon és Gyulafehérváron a „törökverő” országépítő hadvezéri
képességű Hunyadi Jánosról (iskolánk névadójáról), Kolozsváron az „igazságos” Hunyadi Mátyásról elevenítették fel ismereteiket diákjaink, majd a
Hunyadi kardja mondát olvasták fel tanulóink. Nagyenyed főterén Bethlen

Gábor fejedelem munkásságáról emlékeztünk meg, majd Jókai Mórt idéztük fel a Nagyenyedi két fűzfa című novellájának felolvasásával. Este elfoglaltuk szállásunkat Gyergyóújfaluban. Másnap Gyimesbükkön Rákóczi várként ismert őrtornyot néztük meg, majd gyalogtúrát tettünk a csíksomlyói
Hármas oltárhoz, a katolikus székelység legnagyobb zarándokhelyéhez. A
mádéfalvi emlékműnél mécsest gyújtottunk és Böjté Péter által leírt székelygyilkosság történetével emlékeztünk. Este a táncházban a Katorzsa
néptáncegyüttessel csángó tánclépéseket tanultunk.
Hosszú túra várt ránk a Súgó barlanghoz, majd a varázslatos Békás-szorosban és a befagyott Gyilkos-tó partján. Felkerestük a Tarisznyás Márton
Múzeumot, megismerkedtünk a székelyek népviseletével. Március 15-én
az Elekes Vencel Általános Iskola tanulóival közös megemlékezésen vettünk részt, Gyergyóújfaluban megkoszorúztuk a hősök emlékművét, majd
ajándékokat adtunk át egymásnak. A libáni kőbányánál és a zetelaki víztározónál megálltunk, majd Fenyéden megcsodálhattuk a festett székelykapukat. Szejkefürdőn végigsétáltunk az ódon székelykapuk alatt. Farkaslakán, Tamási Áron emlékhelyénél mécsest gyújtottunk és részleteket olvastunk fel az Ábel a rengetegben című művéből.
Korondon a fazekas faluban kipróbálhattuk a korongozást és egy idős
taplász mester bemutatóját élvezhettük a taplógomba formázásáról.
Utolsó nap elbúcsúztunk és köszönetet mondtunk vendéglátóinknak,
majd a Maros mentén indultunk haza. Sétát tettünk Marosvásárhelyen
a belvárosban, megnéztük a Teleki Tékát, majd a Tordai Sóbánya tiszta levegőjét szívhattuk magunkba. Kiselőadást hallgattunk a sóbányászat
történetéről, a bánya jelenlegi használatáról, a földalatti gyógykezelésről.
Végül a Tordai-hasadékról és a Királyhágón, a történelmi Erdély kapujánál készítettünk fotókat.
Késő este fáradtan, de sok-sok felejthetetlen élménnyel tértünk vissza
Jánoshalmára.
Rittgasszer Jánosné

Nyelvvizsgáztak a Hunyadisok

Olyan, mintha egy
utcában laknánk

A német nemzetiségi tagozat 8.G osztályosai közül hatan készültek a
DSD I. típusú nemzetközi alapfokú nyelvvizsgára. Ennek az osztálynak
fele angolt tanul, a németesek közül a legjobbak jelentkeztek a megmérettetésre.
Márciusban történtek az írásbeli és szóbeli vizsgák, amelyeken diákjaink a receptív (olvasás és hallás utáni szövegértés) és produktív (szóbeli és írásbeli kommunikáció) készségeik állapotáról, a használható nyelvtudásukról adtak számot. Nagy örömmel számolhatunk be róla, hogy pontszámaik a szóbeli vizsgán a nemzetközi referenciakeret szerinti B1 kategória szintjén vannak. Ez alapfokon a magasabbik kategória. A sikeres szóbeli eredmények után izgatottan várjuk az írásbeli értékelést, amelyet majd
csak júniusban kapunk meg. Addig is bátran kimondhatjuk: nem volt hiába
való a heti öt német óra.

Harmincöt éve minden évben néhány hunyadis másként ünnepeli március 15-ét. Ilyenkor ugyanis meghívást kapunk Csíkszeredába, testvériskolánkba, a Petőfi Sándor Általános Iskolába. Hogy mitől is más ott ünnepelni, azt csak az tudhatja, aki valaha is megtapasztalta, hogy milyen az, amikor egyszerre dobbannak a szívek, és a lelkek oly közel kerülnek egymáshoz, hogy szinte érintik egymást.
Együtt ünnepelhettünk kicsikkel és nagyokkal a Petőfi Iskola udvarán. És
bizony, ott távol még tudnak együtt ünnepelni…
Igaz, sok száz kilométert kell utaznunk, hogy találkozzunk, de mégis ott folytatjuk a beszélgetést, ahol az a legutóbb abbamaradt. László
Károly igazgató úr így fogalmazta meg iskolája testvérkapcsolatainak titkát: „Olyan, mintha egy utcában laknánk.” Adja Isten, hogy sokáig együtt
lakhassunk.

A fotón láthatók balról jobbra:
Felkészítő tanár: LT-né Taskovics Előd, Rabb Dávid, Nagy Attila, Novák
Nikoletta, Kovács Gábor, Lipka Barbara és Andreas Neidhart németországi vizsgaelnök.

Gergely-járás

A Hunyadi Iskola tisztelettel kéri Önöket,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
segítsék alapítványunkat.
Néhány a céljaink közül:

Immár több mint egy évtizede idézik fel a negyedik osztályos diákjaink a
Gergely-naphoz köthető népszokást, eszerint a diákok tanulmányaik folytatásához kértek adományokat, főként élelmet. A hagyomány a 17. század
elején új tanulóknak az iskolába hívogatásával bővült. Gyerekeink pántlikásan felöltözve zászlóval, dobbal, sorra járták az óvodákat és nótaszóval,

•
•
•
•
verssel köszöntötték a leendő iskolásokat. A kapott elemózsiát köszönettel elfogadtuk, és az iskolában jóízűen elfogyasztottuk.
Bunyevácz Hajnalka, Juhász Edit

diákjaink szociális gondjainak enyhítése
tanulmányi kirándulások, táborok anyagi támogatása
szakkörök, előkészítők szervezése, támogatása
szabadidős tevékenységek támogatása
Invokáció Alapítvány
Adószám: 18345650-1-03
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A „SZERETET DOBÓKOCKA”
a 6. b osztályban

ÓVODÁSOK A HUNYADIBAN

Minden nap várják, kérik a gyerekek, hogy mikor dobunk a kockával.

A nagycsoportos óvodások részére március 9-én délelőtt közös foglalkozást szerveztünk az iskolában. Az óvodások közvetlen ismerkedése a tanító nénikkel már másodszor történt az utóbbi hónapokban. 3 féle csoportban forgószínpad szerűen zajlottak a kb. 20 perces foglalkozások az alábbiak szerint:

Mindig a legjobban viselkedők guríthatnak, de igyekszünk mindenkit sorba venni.
A mondat felkerül a táblára. Megbeszéljük, hogyan is tudjuk megvalósítani a nap folyamán.
A többi tanórán is hivatkoznak a napi „jelmondatunkra”. Úgy érezzük,
jobbak lettünk általa!
Többet foglalkozunk igazán lényeges, értékes dolgokkal.
Köszönjük, hogy használhatjuk!

1. csoport: magyar és matematika foglalkozások – Bunyevácz Hajnalka
és Juhász Edit tanítók

Győri Jánosné
osztályfőnök
Jánoshalma, 2016. március 21.

2. csoport: idegen nyelvek - Konkoly Varga Melinda (angol), Patocskainé Vízvári Klára (német), Nagy Viola (lovari) nyelvtanárok

3 csoport: ZSEBSZÍNPAD – Garami Mária Renáta tanárnő rendezésében mesejáték
A leendő elsősök nagyon éretten, kedvesen és türelmesen vettek részt
a foglalkozásokon. Örömmel vitték haza az általuk készített nyuszis ajándékokat. Köszönjük szépen mindkét óvodának az óvó nénik segítségét a
tájékoztatásban, és a látogatás előkészítésében!
Simon Lászlóné

VERSMONDÓ VERSENY

Idén március 22-én versmondó versennyel ünnepeltük az olvasás, és a költészet örömét. Az első és második osztályosok mérhették össze tudásukat, kifejezőerejüket egymással. Kitűnő gyerekverseket hallhattunk előadásukban: volt szó csacsiról, szemüvegről, pöttyös zsebkendőről, Balambérról, és „Zsémbes Zsófi„ ébredését is nyomon követhettük… A verseny
nem szűkölködött fordulatokban és váratlan eseményekben, aki ott volt,
nem felejti el!! Nagy örömünkre szolgált, hogy idén kiemelkedően nagy létszámú volt e mezőny. A helyezések így alakultak:
1.

évfolyam:
I.
Csernák Réka 1.a
II.
Lógó Bianka Rita 1.c
III.
Berecz Árpád 1.c

évfolyam:
I.
Zsók Szilvia 2.c
II.
Kolompár Beatrix 2.c
III.
Dági Attila 2.a
Különdíjas: Tóth Gedeon 2.o. (Kéleshalom)

2.

Csak így tovább, gyerekek! Gratulálunk!
Kármánné Bíró Klára

Általános Iskolai
Beiratkozás
Ezúton tájékoztatom Önt a 2016-17-es tanévi általános
iskolai beiratkozás menetéről, feladatairól.
A beiratkozás időpontjai
• 2016. április 14. 8.00-tól 19.00-ig
• 2016. április 15. 8.00-tól 19.00-ig
A beiratkozás helyszíne
• az iskola titkársága
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat
kell hozni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

•
•
•
•
•

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek TAJ kártyáját
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást
nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
nyilatkozatot az erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan oktatás választásáról

A nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról: www.
hunyadi.janoshalma.hu, vagy átvehetők az iskola titkárságán.
Szeretettel várjuk Önt és gyermekét
az iskolánkba!
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A Kéleshalmi Tagintézmény hírei
Versenyek

Köblös Noémi Hélia 3. osztályos
tanuló Kiskőrösön az SNI Megyei
Szépíró Versenyen III. helyezést
ért el, így bejutott az Országos döntőbe, amelyet április közepén rendeznek Budapesten.

A Budai Várbörtönből (tornaterem) ügyességi, sportos feladatokkal válthatták ki a gyerekek Táncsics Mihályt a börtönből. A program végén Gondolattérkép szövegét egészítették ki a gyerekek, így bizonyítva az ünnepről
szerzett új és ismétlő ismereteiket.
Tóth Gedeon 2. osztályos tanu- Húsvét
ló a Hunyadi iskola Versmondó
versenyén különdíjat kapott.

amelyek a tanulásban is segítik őket, illetve ahol a korosztályuknak megfelelő játékokat is találhatnak. A foglalkozást Schaffer Ágnes a helyi Könyvtár,
Információs és Közösségi hely munkatársa tartotta az iskolában.
Beiratkozás

Gergelyjárás

Hagyományápoló műsor keretében versekkel, dalokkal iskolába hívogattuk a helyi Boróka Óvoda leendő nagycsoportosait.

Projekt napok

Március 15.
Nemzeti ünnepünkről játékos, kreatív feladatokkal teli délelőttön emlékeztünk meg. Az iskolában kialakított helyszíneken „átéltük” az emlékezetes nap eseményeit. A Pilvax Kávéházban (tanterem) nemzetiszínű szendvicset és kokárda szeletet készítettünk. Landerer Nyomdájában (számítógépes terem) megfogalmaztuk és kinyomtattuk a saját 12 pontunkat.
A Városházán és a Helytartótanácsban (tanterem) kézműveskedtünk. A
Nemzeti Múzeumnál (Falumúzeum) és a Múzeumkertben (udvar) szavaltunk és énekeltünk.

A kereszténység legnagyobb ünnepe alkalmából szintén ötletes, érdekes délutáni programot szerveztünk iskolásainknak.
„Futahalma”: kijelölt útvonalon futás
Tojáskeresés: Közel 150 db apró tojást kellett az udvaron megkeresnie
a gyerekeknek.
Kincskeresés: A park területén az ünnephez kapcsolódó borítékokba rejtett feladatokat kellett a csapatoknak megtalálniuk és megoldaniuk.
Kívánságkártya: Mindenki ráírhatta saját kívánságát, és azt, hogy
hogyan szeretné az ünnepet szebbé tenni.
Tojásfa: az udvaron levő aranyeső bokrot díszítettük fel saját készítésű rajzokkal.
A megérdemelt jutalom természetesen Meglepetés tojás volt.
A Projektek ötletgazdája Somogyiné Sági Piroska, aki február vége óta
iskolánk osztályfőnöke és tanítója.
Internet Fiesta
A Megyei Könyvtár Internet Fiesta nevű játéka, egy minden évben megszervezett program része. Nyomozás a világhálón névvel játékos vetélkedő keretében ismerkedhet meg a 7-10 éves korosztály olyan honlapokkal,

M e z ő g a z d a ság i S z a k ké p z ő h í r e

Gépes ballagás száz géppel, április 30-án!
Iskolánkban, ebben a
tanévben 133 végzős diák
fog ballagni, 2016. április
30-án (szombaton).
Ballagó diákok létszáma
lehetővé teszi, hogy 2013ban felállított a Magyar
Rekordok között szereplő a legtöbb, önjáró erőés munkagéppel ballagó diákok tömegszerűségi rekordját megdöntse. A
rekord 2013-ban 92db felvonuló erőgép volt.
Iskolánk tanulói úgy döntöttek, hogy megkísérlik
ebben az évben túlszárnyalni, ezt a csúcsot. A cél
legalább 100 db mezőgazdasági géppel történő ballagás, a rekord szabályzat
betartásával.
2013-ban felállított rekordot, amit a Magyar Rekord
Szövetség
hitelesített,
eddig nem sikerült megdönteni Magyarországon.
A tanulók saját gazdaságukból, a környékbeli termelőktől, szövetkezetektől kapják meg a gépeket,
ahol a gyakorlataikat töltötték, valamint az iskolánk
gépeit vezetik.
A gépek sokféle típusa, fajtája a tanulók kreatív gép díszítése
teszi látványossá, színessé, és élvezetessé a 35 éve rendszeresen
megrendezett gépes ballagást. Az elmúlt években már több százan
nézték meg évente a tanulóink, egyedi ballagását.
Tisztelt jánoshalmiak, mezőgazdasági gépeket szeretők, gazdálkodók javasoljuk, hogy jöjjenek el, és nézzék meg ezt a színpompás „Gépes ballagást”! Drukkoljanak tanulóiknak, és az iskolánk-

nak, hogy sikerüljön felállítani az új magyar rekordot!
Gépes ballagás időpontja:2016. április 30-án 8,00 órától-9,30
óráig.
Felvonulás útvonala: indulás-: Kettőshegy dűlő – Halasi út –
Dózsa Gy. út (UNIVER felé) - UNIVER-nél (Kossuth utcánál) jobbra – Béke tér - Kálvária utca – Eötvös utca – Halasi utca – Kettőshegy dűlő –Tanüzem.
Mindenkit szeretettel várunk!

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Kéleshalmi Tagintézménye
Hornyák Adrien
tagintézmény vezető
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Péntek esténként megtelik
a Városi Sportcsarnok!
A Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda és Jánoshalma Város Önkormányzata jóvoltából 2016. január eleje óta heti 1 alkalommal
Jánoshalma lakossága ingyenes Gymstick edzéseken vehet részt.
A Gymstick egyedülálló módon sokoldalú képességfejlesztést tesz lehetővé. Erőfejlesztés, állóképesség fejlesztés, izomtónus fokozás,
ízület és gerincstabilizálás, valamint egyensúly és koordinációfejlesztés történik minden egyes edzésen.
Az esemény népszerűségét méltán bizonyítja, hogy péntekenként a résztvevők megtöltik a városi sportcsarnokot!

15. oldal

A dietetikus tanácsai

Savanyú káposztával
az egészségért
A káposzta tartósításának ősidők óta
legismertebb eljárása a tejsavas erjesztés,
melynek során a levelekben a tejsavbaktériumok hatására tejsav keletkezik. Ez akadályozza meg a rothadást okozó mikroorganizmusok elszaporodását, tevékenységét.
A tejsav azon kívül, hogy megakadályozza magának az élelmiszernek a rothadását, számos jótékony hatással is rendelkezik a bélrendszerre. A tejsavbaktériumok
elsősorban a vastagbélben fejtik ki áldásos
tevékenységüket. A bélflórának a stres�sz, a helytelen táplálkozás, a hasmenéssel
járó fertőzések, a gyógyszerek, az antibiotikum-kúrák miatt felborult egyensúlyát ezek
a baktériumok segítik helyreállítani.
A káposzta savanyításakor a zöldség

szénhidráttartalma alakul át tejsavvá. Energiatartalma alacsony: 100 grammja csupán 20 kilokalóriát (kcal) tartalmaz. A savanyú káposzta C-vitaminon kívül B1-vitamint, niacint és karotint is tartalmaz. Ásványi anyagok közül foszfor, kalcium, kálium,
magnézium és nátrium található benne.
A savanyú káposzta továbbá hatékonyan
szabályozza a vércukorszintet, csökkenti
a koleszterinszintet, Magas a rosttartalma,
segít kipucolni a salakanyagokat
Tápanyagtartalma gazdagítható, ha
teszünk bele kis mennyiségben lila hagymát, póréhagymát, reszelt sárgarépát, főtt
tojást.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Az Egészségfejlesztési Iroda által biztosított további sportolási lehetőségekről a Hunyadi Népében tájékozódhatnak!
További kitartó edzést kívánunk mindenkinek!

Rendelkezés az adó 1% százalékáról
A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Polgárőr Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Molnár J. u. 3.

Felhívás

Jánoshalma Városi Rádióklub
Sportegyesület
Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03

Kövesse a képen látható útmutatót, tegye egy árnyékos sarokba,és gyászolja a szúnyogokat! 100 forintos trükk, ami az összes szúnyogot kiűzi a lakásból, ami bent maradt azt meg
megöli. Egy próbát mindenképp megér.
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Köszönetnyivánítás
H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték,
Köszönjük mindazoknak,
akik aszerették
90. élettisztelték
évében elhunyt Édesanyánk:

prof. Köves (Mano) Iván
BÁRTH PÉTERNÉ
a nyughatatlan művész, filozófus

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

(sz.:Csík Etelka)

eltávozott közülünk.
örök nyugalomba helyezésén velünkSzerettünktől
2015. október 18-án (vasárnap) 11 óra 30 perckor
voltak.
veszünk búcsút a jánoshalmi zsidó temetőben
Gyászoló család
Gyermekei: Péter és Etelka

Köszönetnyivánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik

kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!

Dunai-Kovács Sándorné

Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt
éreztek
A gyászoló család

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

Kalmár Mária

Emlékezés

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
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 :

Fájó szívvel emlékezünk

Dági Józsefné
Komáromi Margitra,

akit immár 2. éve, Gyümölcsoltó Boldogasszony
reggelén a Jó Isten magához szólította.
Emléke szívünkben örökké él.
Szerető férje, leányai és barátai

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 (1 hét) jelezze szándékát!

STÍLUS
ÜZLET

ÁPRILISI AKCIÓJA
Női nadrágok:
499.Ruhacsipesz (20 db-os): 169.Ételes doboz (0,8 l):
89.További akcióinkat
keresse üzletünkben!
Virágföldek széles
választékban kaphatók!

Jánoshalma, Dózsa
Gy. u. 69. Tel.:
06-30/529-7407

Áprilisban új akciókkal és

jelentős árcsökkenéssel várjuk
kedves vásárlóinkat

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a
Nonstop ABC-ben
Étolaj 1liter 	
375- Ft/db (375 Ft/l)
Márki szénsavas üdítőital 2liter 	 79- Ft/db (39,50 Ft/l)
Bruno kutyaszalámi 1kg 	185- Ft/db 	 (185 Ft/kg) )
Pur mosogatószer 450ml 209- Ft/db (464 Ft/l)
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Várjuk kedves vásárlóinkat!!

Üzlethelyiség
kiadó
A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2016. március hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Szabó Benő
Borsos Béla
Szabó Sándor
Miskolczi Ferenc
Kolompár Mihály
Ádelhardt Antal
Konkoly Istvánné
sz:Zámbó Etelka

élt: 91 évet
élt: 62 évet
élt: 61 évet
élt: 82 évet
élt: 46 évet
élt: 79 évet
élt: 92 évet

Hauk Mihályné
sz: Dudás Ilona
Zadravecz Tibor József
Németh András
Greksa Ferenc
Horti Jánosné
sz: Gál Margit

élt: 67 évet
élt: 58 évet
élt: 59 évet
élt: 68 évet
élt: 68 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 ez
zel a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Az elköltöző
Stílus Üzlet
helyisége kiadó
Cím: Jánoshalma,
Dózsa György u. 71.
Érd.:
Tel: +3670/452-6834

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

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 2016.
március hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:
Szűcs Károly (1938)
Kovács Józsefné sz. Czifra Margit (1921)
Kollár János (1935)
Odrobina Sándor (1950)
Bényi István (1938)
Gyarmati Gyula (1934)
Bárth Péterné sz. Csík Etelka (1926)
Jónás Jánosné sz. Bende Piroska (1920)
Takács Zsigmondné sz. Muntyán Mária (1947)
Szántó Ferencné sz. Szántó Margit (1931)
Nagy Béláné (1922)
Szatmári József (1949)
Simon József (1941)
Iván István (1928)
„A Halál nem válogat, és nem kérdezi soha, mit szeretnénk: menni vagy maradni.
A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem tehetünk. Az emberben nem
marad más, csak a remény. A remény és a hit, hogy Odaát minden jobb lesz…”
Rahmé György

Nagy Zsolt ügyvezető
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JFC márciusi mérlege

17. oldal

Jánoshalmi Méta Téma

Ismét döntetlen
03.06.
Jánoshalma-Harta 2:2 (2:1)
megyei I.-o mérkőzés
Kecskeméten játszották a mérkőzést, mert
a JFC pályája nem alkalmas még játékra.
Kecskemét 50 néző
Gólszerzők: Kisa Péter 6’, Dejan Suknovics 16’, illetve. Kiss Benedek öngól 18’,
Lázár 47’
Jó a jánoshalmi csapatból: Kisa Péter
Gieszinger Ferenc edző: Remek játékkal
kezdtünk, vezettünk is két góllal. A nem
mindennapi öngól összezavart bennünket,
s a végén örülhettünk a döntetlennek.
U.19 mérkőzés.
Jánoshalma-Harta 1:2 (1:1)

Gólszerzőnk: Enesei Dániel
Jók a jánoshalmi csapatból: Bogdán Patrik,
Hegedűs Máté
Gieszinger Ferenc edző: Teljesítményünkön meglátszott az edzéshiány
Vereség a bajnokesélyestől
03.12.
Duna Aszfalt Tiszakécske-Jánoshalma
5:0 (0:0)
Tiszakécske 200 néző
Gólszerzők: Kalmár 3, Szabó 2
Gieszinger Ferenc edző: Az 56 percig jól
védekeztünk, a bekapott gól után viszont
csak a hazai csapat volt a pályán és kiütöttek bennünket.
U-19 mérkőzés:
Duna Aszfalt Tiszakécske-Jánoshalma
6:2 (1:2)

JFC gólszerzői: Hajdú Hunor, Enesei Dániel
Jó a jánoshalmi csapatból: Enesei Dániel

Gieszinger Ferenc edző: A durván játszó
hazaiak mindent megtettek a győzelemért,
amiben a játékvezető partner volt. Két cserét is sérülés miatt kellett végrehajtanunk.
Rúgott gól nélkül
03. 20.
Jánoshalma-Kecel FC 0:1 (0:0)
A mérkőzést Soltvadkerten játszották
Soltvadkert 150 néző
Gólszerző: Kitl 50’
A jánoshalmi csapatból senki nem játszott
jól
Gieszinger Ferenc edző: Tipikus egy gólos
mérkőzés, amit sajnos nem mi szereztünk.
Ismét bebizonyosodott, hogy ezt a játékot
még ilyen szinten sem lehet edzés nélkül
hatékonyan művelni!
U-19 mérkőzés:
Jánoshalma-Kecel FC 2:1 (1:0)

Gólszerzők: Délceg Dusán 2
Jók a jánoshalmi csapatból: Délceg Dusán,

Bogdán Patrik, Lengyel Endre
Gieszinger Ferenc edző: Mertünk játszani és ez eredményre vezetett. Kellett hozzá egy fiatal játékos két gólja és némi szerencse is.
03.26.
Felnőtt mérkőzés
Kiskunmajsa-Jánoshalma 1-2.

Góllövők: Gieszinger Péter 1 és Grácz
Roland 1.
Felnőtt csapatunk megszerezte a tavaszi
forduló igen fontos első győzelmét. Gratulálunk a csapatnak.

Márciusban csapatunkba megérkezett az utánpótlás, egészen pontosan hét 11 és14 év
közötti kis játékos csatlakozott a játékba. Az idősebb tagok hamar szárnyaik alá vették a
gyerekeket, akik igyekeznek minél többet tanulni, és lesik a nagyok minden mozdulatát.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne csak a játékszabályokat, és a játékmenetet sajátítsák el, hanem szeretnénk velük megértetni velük azt, hogy milyen egy csapatban játszani, ahol fontos a tolerancia, az önzetlenség, segítőkészség, a játék és egymás tisztelete.
Természetesen a legfontosabb az, hogy mindenki élvezze a játékot! A fiatalok nagyon lelkesek, és ez a hozzáállás reméljük még nagyon sokáig kitart. Tervünk: hogy összeállítunk
egy gyerekcsapatot, akiknek már külön foglalkozásokat is tarthatunk, így szeretnénk segíteni az ő boldogulásukat, és biztosíthatjuk a Méta Téma fennmaradását.

U-14
Jánoshalma-Izsák 2-0
U-16
Jánoshalma-Dusnok 1-1

Ezekről a mérkőzésekről további részleteket a májusi számban olvashatnak.
Április 3-án 16.30-kor a Jánoshalma – Kiskőrös mérkőzés remélhetőleg már végre
Jánoshalmán lesz megrendezve.

Jánoshalmi futónagykövet
Városunkban két ismert személyiség van, aki versenyszerűen fut. Egyikük Kasziba Sándor, aki BSI futónagykövetként is tevékenykedik. Most azon fáradozik, hogy
minél több helybéli embert nyerjen meg a futás örömének. A futás szeretetében kételkedőknek, és a kezdésben bizonytalankodóknak üzeni: „Minden problémát meg lehet oldani, a körülményt, a kulcsot kell megtalálni. Te magad lehetsz az a kulcs, az a személy, aki
a problémát, feladatot megoldhatja. Erre, Te egy lehetőség lehetsz, mint ahogy én is egy lehetőség vagyok bárki számára!”
A sportolásról, a mozgásról így vall: „A sportolás hozzá, segít az egészséges élethez. A mozgás szabadsága pótolhatatlan. Egy olyan életmódot, lehetőséget kínál,
amivel közelebb kerülhetünk a boldogsághoz, egy nagy
örömhalmazhoz.
Sportolhatsz, futhatsz, versenyezhetsz társaságban,
egyéniben vagy csapatban.”
Mi az amit kínál ez a sport? „Rendezvények, versenyek, bajnokságok rövid és hosszabb távolságon, terepen, országúton, körpályán, Magyarországon és külföldön.
Gyere, csatlakozz! Jelentkezni, regisztrálni, futni
neked kell! Lehetsz bárki, akárki, itt csak egy futó leszel.
Lehet kezdő, újra kezdő, élsportoló, sportoló, versenyző, aktív futó, gyerek, fiatal, nyugdíjas, nő, vagy
férfi, bárkit szeretettel várunk.
A futás, mindenre jó, ezt át kell élni és meg kell tapasztalni.”
Jelentkezni és regisztrálni Kasziba_s@msn.com drótposta címen lehet és ezt követően indulhat a közös munka, edzés. Változatos terepen, edzőteremben egyéni és
speciális edzések is lehetségesek. A lényeg a mozgás,
ahogy jól esik.
b. s.

Tisztelt Vásárlóink!

A CÉZI VÍZ-GÁZ Szaküzlet bővíti áruválasztékát.

BÓBA GAZDASAROK

mezőgazdasági és
barkács minőségi
nyelezett szerszámok
nagy választékban,
valamint fa- és alumínium
létrák, talicskák stb.
A GAZDASAROK
termékeire minden
szerdán 10 %
kedvezmény!!
Címünk: Jánoshalma,
Rákóczi utca 13.
Telefon: 70/600-4912

2016. április 20-án kirakodó vásár

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

Nagy tisztelettel és büszkeséggel tudatom minden
régi és meglévő vásárlómmal, hogy vállalkozásom
ez év április 1-én ünnepli megalapításának
25. évfordulóját.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki
megtisztelt vásárlásával, segítve
ezzel vállalkozásomat.
Bízom benne, hogy a jövőben is a vásárlók segítségével és megelégedésére további sikeres
éveket érhetek el.
Tisztelttel:
Pethő Zoltán ev.
(a lakosság által elkeresztelt: Gázos Zoli)
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18. oldal

Rendőrségi

Rendőrségi hírek!
Cs. I. jánoshalmi lakos Klapka utcában
lévő lakatlan házába ablakbetörés módszerével tört be ismeretlen tettes 2016. február 26-án és onnan különböző elektromos kisgépeket és lakás felszerelési tárgyakat vitt el.
Rövidesen elfogásra került a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható K.J.
helyi lakos.
Nevezett tavaly év végén a nagykorúságának elérését követően költözött vis�sza szüleihez az állami gondozásból. Őt
a Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai őrizetbe vették, a Kiskunhalasi Járásbíróság

gyorsított eljárásban közmunkára ítélte.
B. B. jánoshalmi lakos tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen, aki először 2016.
február 29-re virradóra, majd 2016. március
06-ra virradóra a Jánoshalma Áldás utcában lévő Sörpatak Sörözőbe ajtóbefeszítés
módszerével behatolt és onnan váltópénzt
tulajdonított el.
A második betörést követően a helyszín
közelében elfogásra került K. R. helyi lakos,
aki mindkét fenti bűncselekmény tekintetében beismerő vallomást tett, a lopással
okozott kár lefoglalás útján megtérült.

Konyhakéssel vetettek véget a vitának
Apja és fia között támadt nézetkülönbség március 17-én reggel
9 óra körül. a Móra Ferenc utca
végén levő házban. A vita elmérgesedett és információink szerint, a fiú
több késszúrással zárta le a vitát.
Majd egyikük valószínű elhagyhatta a helyszínt, mert az utcán található vérnyomok erről árulkodnak.
A sérültek ellátására két mentő és
egy mentő helikopter is a helyszínre érkezett. Úgy tudjuk, hogy a kés
tüdősérülést okozott, ezért az apát a
szegedi klinikára szállították, állapota súlyos volt, de már túl van a életveszélyen.

FELHÍVÁS!

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, vagy nem a várt minőségű
a termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak
el az ilyen vásárlásoknál, részesítsék előnyben a biztonságos web áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan portált válasszanak, ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető!

2016. április

Jelentés tűzesetekről

2016. 03. 08-án, Kéleshalmán egy tanya lakóépületének belső tere
égett. A tüzet a kályha begyújtásához használt égésgyorsító / benzin /
okozta. Tanulság: - a házunk vagy lakásunk felgyújtásának, ennél jobb
módszere, kevés van.
2016. 03. 19-én tűzjelzés érkezett az Imre Zoltán Művelődési Központ
automata tűzjelzőjéről. Kiérkezésünk előtt a riasztást jelszóval lemondták. A tűzoltóság szándékos megtévesztése, amennyiben még az egység
nem hagyta el a laktanyát szabálysértés, amennyiben már elhagyta, bűntettnek minősül.
2016. 03. 19-én Jánoshalma és Borota között az 5412 úton, avar-gaz
égett kb 100 m hosszan. Vélelmezetten egy gépjárműből kidobott égő cigaretta okozta. Az útszélen égő száraz avar-gaz füstje rontja a látási viszonyokat, balesetveszélyt idéz elő.
2016. 03. 23-án az Imre Zoltán Művelődési Központ automata tűzjelző
rendszere tüzet jelzett. Kivonulásunk előtt a riasztást jelszóval lemondták,
de addigra a riasztást már végrehajtottuk. Felmerült a gondolat, hogy nevezett jelző rendszert leszereljük.
2016. 03. 26-án, Jánoshalmán a Zenész sor utcában nagyméretű körbálás széna égett.
2016 .03. 27-én, Mélykúton egy lakóház 5X4 méter alapterületű szoba
mennyezetének stukatúr szerkezete égett. A tűzet vélelmezetten a ros�sz állapotú kémény okozta. Tanulság: - a házunk felgyújtásának második alkalmas módszere a kémények kéményseprők általi ellenőrzésének
mellőzése.
2016. 03. 28-án, Jánoshalmán a Kélesi úton egy Suzuki személygépkocsi égett teljes terjedelmében. A tüzet vélelmezetten szándékos gyújtogatás okozta. Az ügyben szakértő bevonásával a Rendőrség nyomoz.
2016. 03. 29-én, Jánoshalma külterületén felhalmozott szemét-gaz
égett. Tájékoztatásul közlöm, hogy minden belterületű és külterületű égetés bejelentés köteles. Az engedélyeztetéshez hívják fel a Jánoshalmi
Önkormányzati Tűzoltóság ügyeletét a 77 / 401-070 számon.
Nagy Sándor
tűzoltóparancsnok

Rendszerbe állnak a fix trafik
A rendőrség bejelentette, hogy április 5-től működnek majd az
új, fix telepítésű szupertraffipaxok. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata közleményében azt írta: befejeződött a Véda közúti intelligens kamerahálózat infokommunikációs vizsgálata. Az eszközök április 5-én reggel 8 órától üzemszerűen működnek.
Ezek az új kamerák a sebességmérés mellett – a többi között – forgalomszámlálásra és többféle szabályszegés felismerésére, dokumentálására is alkalmasak.
A rendszer 160 mobil sebességmérőt, valamint az ország egész területén 365 fixtelepítésű komplex közlekedésellenőrző pontot (KKEP) foglal magában, 134 útszakaszon. Körzetünkben Kiskunhalason, az 53-as
főút Temető utca előtti szakaszán épült meg a fix traffipax, de a Bajára
igyekvők is találkozhatnak hasonló eszközzel az 55-ös úton.

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
2016. Április: 1. Dr. Mikó Attila.

Ügyeleti beosztás:
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Jánoshalma Város Önkormányzatának
lapja
Megjelenik: havonta

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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Zott tejföl 330gr
159 Ft/db
Hercsi Baromfi Párizsi
369 Ft/kg
Uht tej 1.5%
139 Ft/l
69 Ft/db
Vipera 250ml
Pannónia Kincse/Lúgos ásványvíz/ 1.5l 99 Ft/db
Árak készlet elejéig érvényesek!

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

Petróczky Ferenc

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

Jánoshalmi
Önkormányzati
Tűzoltóság hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2016. március hónapban
született:

Iván Zsombor (Anyja neve: Bíró Anett),
Iván Regina (a.n.: Bíró Anett) ikrek,
Bartha Bernadett Anna (a.n.: Vojcsek
Tünde), Turcsik Noel (a.n.: Kozma Rita)

Házasságot kötött
Szabó Brigitta – Mészáros Tamás
Kasziba Cintia – Fülöp Zsadány
Pák Zsuzsa – Szalai Csaba Koppány
Kolompár Edina – Kolompár Miklós

GRATULÁLUNK!

