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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Az év utolsó száma a mai. Itt is szeretném megköszönni elsősorban
Istennek az Ő végtelen türelmét, irgalmát, szeretetét, jóságát, amelyet minden nap megéreztünk, és belőle éltünk. Megköszönni mindenkinek, aki
hozzájárult a jánoshalmi római katolikus plébánia életéhez: imáival, szenvedései felajánlásával; a közösség életébe való bekapcsolódással: a szentmisén való rendszeres részvételével, a kisebb csoportokban való tevékeny
jelenlétével. Megköszönöm, hogy anyagilag is támogatták a plébánia életét, hogy tudjuk fizetni az alkalmazottakat, hogy fenn tudjuk tartani épületeinket, hogy tudjuk segíteni a rászorulókat is. Megköszönöm, hogy ötleteikkel, építő kritikáival segítették az egymásra figyelést. Köszönöm, hogy felelősséget éreztek közösségünk múltja, jelenje és jövője iránt. Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett bennünk és általuk! Áldott Karácsonyt és Új évet
kívánok mindenkinek!
Sándor atya plébános
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MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK
BOLDOG, BÉKÉS
K ARÁCSONYT
KÍVÁN

A Jánoshalmi
Hunyadi Népe
Kiadója és
Szerkesztő Bizottsága!

Színházi est

2016. december

Kedves Újságolvasók!
Hamarosan véget ér az esztendő. A 2016. év nem szűkölködött feladatokban, sok munka áll mögöttünk. Bizonyos, hogy nem minden sikerült tökéletesen, de meg kell erősíteni magunkban, hogy a jót, amit elkezdtünk, folytatnunk kell a jövőben is.
Megköszönöm minden Munkatársamnak a hivatalokban, az intézményekben, a mezőgazdaságban, ipari üzemekben, kereskedelmi egységekben,
a civil szervezetekben, az egyesületekben végzett egész évi eredményes
munkáját, mindazokat a kezdeményezéseket, amivel gazdagították közösségeinket, tovább építették az összetartozás érzését, ami közös létünk alapja, és mozgatórugója.
A közelgő ünnepekre az alábbi gondolatokkal kívánok Önöknek áldott,
szép Karácsonyi Ünnepeket, és békés, boldog Újesztendőt!
A karácsony nem attól lesz meghitt, hogy kimosod a függönyöket, kiszellőzteted a főzelékszagú hétköznapokat, felsuvickolod a padlót, nagyság szerint
sorba rakod a könyveket a polcon, és lökdösődsz a tömegben. Utolsó pillanatban csomagolsz, miközben több dolgot is egyszerre akarsz csinálni, és
ingerült vagy mindekivel…
Ne tedd ezt magaddal! Futva és kapkodva csak túlélni lehet az ünnepet.
A csendes önmagunkra és másokra figyelés sokkal fontosabb ennél. Az ünnep az együttléttől lesz szép, attól, hogy egymásra mosolygunk, hogy érdeklődéssel meghallgatjuk egymást, hogy türelmesen bevárjuk a lassúbbakat,
hogy együtt játszunk, együtt nevetünk, és együtt emlékszünk azokra, akik
most nem lehetnek velünk.
Az ünnep az összetartozás, az ölelés, a reménység, a szívek melegének mesebeli hangulata. Az ünnep attól igazi, hogy észrevesszük
egymásban a csodát.
Czeller Zoltán
polgármester

Ünnepi készület

November végén volt az idei színházi bérltsorozat utolsó előadása, teltház előtt. A botrány az operában című darab, egy könnyed szórakozást
nyújtott. Jövőre is lesznek szinházi esték s megkezdődött a bérletek árusítása az Imre Zoltán Művelődési Központban

A Lajtha László Nonprofit Kft.
sok szeretettel vár benneteket
2016.12.16-án 14 órakor
az Imre Zoltán Művelődési Központban a

Karácsonyváró
Kézműves Délutánra

TÁJÉKOZTATÁS
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
Lapunk legközelebb
2017. január 6-án jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

Ezekben napokban ünnepi díszbe öltözik a város közppontja. Már áll
a Főtéren a város karácsonyfája, melyekre az ajándékok is felkerültek
Az utcák ünnepi fényei fokozatosan felgyulladnak. Mindez köszönhető a
Városgazda Kft. munkatársainak, segítő vállakozóknak és az adakozónak,
aki feljánlotta a fenyőfáját. Köszönet érrte

Programajánló

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Képviselő-testület 15/2016.(X.24.) önkormányzati rendelete alapján

2016. december 27 – 30-ig
a Polgármesteri Hivatal, igazgatási szünet miatt zárva tart.
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy sürgős ügyeiket az igazgatási szünetet
megelőző ügyfélfogadási napokon szíveskedjenek intézni.
Az igazgatási szünet alatt rendkívüli esetben a következő telefonszám
hívható: +3630-995-3585
Jánoshalma, 2016. október 26.
Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

akár a rászorulóknak is.

December 4-én, vasárnap a 10 órás szentmise után szeretetebédre hívnak minket a szervezők a templom előtt. A menü paprikás krumpli kolbásszal. Egy adag ára 300 Ft. A befolyt összeggel
a rászorulók karácsonyi ebédjét támogatjuk Itt is
mag lehet enni. és éthordóban el is lehet vinni

Karácsonyi hangverseny lesz december
18-án, vasárnap délután fél 5 óratól kezdően a
Szent Anna templomban. Az egyház adományokat a karácsonyi szeretet ebédhez való hozzájárulásként elfogad
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A nagy könyvtári beavatás

A városi könyvtár a hagyományokhoz híven ebben az évben is
csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, mely idén a Nagy könyvtári beavatás címet kapta. A hivatalos időpontot meghosszabbítva, október 4-től 13-ig rendhagyó,
mesés, verses, zenés könyvtári foglalkozásokon vettek részt a
város óvodásai és kisiskolásai. A
foglalkozás végén jutott idő könyvek nézegetésére és olvasgatására is.
Bízom benne, hogy a „nagy
könyvtári beavatás” jól sikerült, és
a sok érdeklődő gyermek közül
sokan lesznek a könyvtárunk
olvasói. Kedves Szülők és Nagyszülők! Hozzák el gyermekeiket
a könyvtárba, hiszen a mesét
hallgató és olvasó gyermekekből
lesznek a gondolkodó felnőttek.
Minden régi és új olvasót szeretettel várunk!
Szabó Andrea

2016. december

10 éves az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

Jubileumi bál

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület idei jótékonysági bálján megjelent szép számú vendégsereg
között jelen voltak a város képviselő-testületének tagjai közül többen, az egyházak képviselői, több városi intézmény vezetője, vállalkozók, akik közül sokan
évek óta résztvevői a bálnak, támogatói az egyesület
célkitűzéseinek. A
meghívottak között
helyet foglalt Bányai
Gábor országgyűlési képviselő úr is,
aki az egyesület
egyik alapító tagja.
Jellemzően sok fiatal volt jelen, akadt
olyan résztvevő –
Andris József és
családja- akinek
részéről négy generáció bálozott ezen
az adventi első
vasárnapot megelőző estén. Petróczky
Ferenc vállalkozó
idén is kiérdemelte „Bálban a legnagyobb létszámmal
jelen lévő munkahely” címet, a helyi
CBA üzlet dolgozói
közül közel 30-an
vettek részt a rendezvényen.
A kellemes, jó hangulatú bálban ez alkalommal is
jánoshalmi kötődésű művészek léptek fel. Az egyesület vezetőségének döntése értelmében a bál bevételét a Lajtha László Művészeti Iskola növendékeinek
tehetség gondozására fordítódik. Ennek megfelelően
az iskola diákjai -Horváth Lotti és Kiss Gabriella- szin-

Benkő Patika, Dr. Berta Péter, Dr. Mikó Attila és családja, Dr. Kishonti Attila, Hegyi Tamás, Hegyiné Bognár
Viktória, Huszti Gábor és családja, Fárbás Gábor-Fárszer, Fekete Tibor –Univer, Gáspár Zsolt megyei önkormányzati képviselő, Gyetvainé Kaszás Eszter, Henerári
szikvíz, Horváth Ferenc vállalkozó és családja, Juhász

tetizátoron előadott hangszeres produkciókkal, Horváth Mária igazgatóasszony a Sundance Tánc Sport
Egyesület táncosaival együtt szórakoztatták a közönséget a vacsora előtti zenés, táncos műsorban. Vacsora után a Kékingesek húzták a talpalávalót, akik a
gázsijuk egy részét a tavalyihoz hasonlóan felajánlották
a bál céljára.
A bál fő támogatói: Agroprodukt Kft, Ádám Gyula,
Ádám Tamásné és családja, Andris József és családja,
Bányai Gábor és családja, Bányai Orsolya, Bodrogi Miklós, Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető,
Bogdán János és családja, Czeller Zoltán polgármester és családja, Csaplár József és családja, Csizovszki László és családja, Csősz Attila és családja, Diákélelmezési Konyha dolgozói, Deákfalvi Mónika virágboltos, Dr. Ádám István és családja, Dr. Benkő Zsolt-

ki) Imre és fia Kovács Pál, Malustyik Béla, Malustyikné dr. Király Ibolya, Ménkű Zoltán cukrász, Milánkovics
Dániel és családja, Miskolczi Anikó K&H Bank fiókigazgató, Molnár Gáborné FM SZKI igazgató, Nagy István
(virágboltos), Nagy Zsolt (kályhás) és családja, Pető
Zoltán vállalkozó, Ritgasszer János és családja, Rózsahegyi Árpád és családja, Royal sütőipar, Strobán Judit
vállalkozó, Szakál Lajos, Szauter Erzsébet-Gyógynövénybolt, Petróczky Ferenc, Takács István -Korzó étterem, Taskovics Péter FM SZKI főigazgató, Tasko savanyúság, Török János és családja, Vancsura József,
Vancsura Józsefné, Városgazda Kft.
Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetet mond
minden kedves támogatónak, aki munkájával, adományaival támogatta az Összefogás Jánoshalmáért
Egyesület célkitűzéseit.

János és családja, Jacsó Benedek és családja, Juhász
Zsolt, Kovács Ákos és családja, Kovács József alpolgármester, ifj. Kovács Sándor és családja, id. Kovács
Sándor és családja, Kaszibáné dr. Birkás Erzsébet-Városházi gyógyszertár, Kiss György és családja, Kiss István (zenész) és családja, Kisföldi Lilla, Kovács (Homo-

Előtérben a helyi értékek
Dr. Belon Gellért életútja

Füzesabonyban született 1911. szeptember 24-én. Édesapja Belon József
felekezeti tanító volt, őt az első világháború első napjaiban elvesztette. A
család Mezőtárkányba költözött pap
nagybátyjához, aki rövidesen meghalt.
Édesanyja, hogy a rendkívül értelmes
fiút taníttathassa, Debrecenbe küldte,
a meghalt tanítók gyermekeinek árvaházába. A nyolcosztályos gimnázium,
alsó négy osztályát a debreceni, majd
a kecskeméti piarista gimnáziumba járta. Korán ébredt papi hivatása. A kalocsai jezsuita gimnáziumba járt, mint
kisszeminarista. Mint az osztály legjobb tanulóját érseke a budapesti Központi Papneveldébe küldte 1929ben, hogy a Pázmány Egyetem teológia karán végezze tanulmányait. Kalocsán szentelték pappá 1934. június 17-én. A hittudományi doktori címet már 1935-ben
megszerezte. 1934-től 1936-ig Fajszon volt káplán,
majd 1947-ig Kalocsán teológia tanár. Kispap kora óta
tisztelője volt Prohászka Ottokárnak, másodéves korában róla írt dolgozatával nyert római utazást. 19391940-ben Rómában végzett tanulmányokat, de tüdőbetegsége miatt ezeket félbe kellett szakítania. 1947ben Sükösd plébánosa lett, majd 1957-ben Baján lett
belvárosi plébános. Itt érte a hír, hogy XXIII. János
pápa 1959. szeptember 23-án kinevezte elidei c. püspökké és pécsi apostoli kormányzóvá. Ekkor közbelépett az állam, és mert sohasem járt békegyűlésekre,
nem adott engedélyt felszenteléséhez, sőt Baját is el
kellett hagynia. Így került Miskére ideiglenes lelkészi
címmel, 1962-ben. A hatvanas évek elején kezdődtek
meg a diplomáciai tárgyalások a Vatikán és a magyar
kormány között, majd létrejött az 1964-es részleges
megállapodás és ennek nyomán új püspöki kinevezése. Belon Gellért püspökké szenteléséhez azonban a
kormány továbbra sem járult hozzá, Róma pedig nem
követelte. De nem fogadták el Belonnak azt az ajánlatát sem, hogy lemond a püspöki címről. Érzékenyebben érintette az a tény, hogy írásainak közlésére is
tilalmat hoztak; sem az Új Ember, sem a Vigilia (amelynek addig szerkesztőbizottsági tagja volt) nem hozhattak le tőle cikkeket, és hasonlóképpen igyekeztek
akadályozni azt is, hogy másutt tartson előadásokat,
lelkigyakorlatokat. 1960-tól kezdve olyannyira csend
övezte, hogy amikor első könyvét az „Imádkozzál”-t

1978-ban a Szent István Társulat kiadta, a Kiadó a szerző nevét nem nyomtathatta ki. Az Új Ember is csak 1980 óta
közölhette – a később oly híressé vált –
állandó cikkeit. Amikor 1969-ben Udvardy Józsefet, az addigi jánoshalmi plébánost szeged-csanádi püspökké nevezték
ki, követelte, hogy Belon Gellért kerüljön
plébánosként Jánoshalmára. Egy éves
tárgyalás előzte meg e kinevezését. Ám
mivel Jánoshalma akkor még nem volt
város, csupán nagyközség, ahová nem
volt a kinevezéshez állami hozzájárulásra szükség, az áthelyezés akadályozására nem lehetett több érvet felhozni. Itt is, mint
három korábbi állomáshelyén, a templomot és a plébániát rendbe tette, modernizálta, művészeti remekekkel gazdagította, hittantermeket alakított ki. 1975ben tüdőrákkal műtötték és kivették teljes jobb tüdejét;
bal tüdejének légző képessége, pedig korábbi tüdőbetegségei miatt volt fogyatékos. Oldalsebe, melyet szinte állandóan kezelni kellett, utazásai során is, állandó
fájdalmat okozott neki. Később cukorbaj és keringési zavarok is jelentkeztek. Hihetetlen akaraterővel folytatta előadó körútjait és irodalmi munkásságát a műtét
után is; még 12 éven keresztül, szó szerint a halálos
ágyáig. 1982-ben, 23 évvel püspöki kinevezése után
az állam végre hozzájárult Róma kívánságához, hogy
püspökké szenteljék. Pécsi segédpüspökké nevezte ki
II. János Pál pápa, de megmaradt jánoshalmi plébánosnak. Ettől kezdve már nem merték korlátozni működését, és csakis most kaphatott nyugati útlevelet. Külföldi magyaroknak is tartott lelkigyakorlatot, előadásokat. Életének utolsó előadását Bécsben tartotta, Prohászkáról május elején. Akkor már annyira beteg volt,
hogy a betegágyról széken vitték fel az előadóterembe.
Bécsből sürgősen haza kellett hozni, a pécsi klinikára.
Itt halt meg 1987. május 23-án. Június 4-én temették
el a pécsi székesegyház kriptájában. 1995-ben Jánoshalma önkormányzata, a Város Posztumusz Díszpolgára címet adományozta részére „városunk hitéletének megerősítéséért, Jánoshalmához való hűségéért
és nemzetközileg is kimagasló teológiai munkásságáért”. Nevét a templom falára szerelt márvány emléktábla őrzi. Mint azt halála után szinte minden gyászbeszéd
kiemelte, igazi nagy „alkotása” külsőleg lemérhetetlen:
mindaz, amit lelkekben „alkotott”.

Tájékoztató

a kitüntető címek adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselőtestületének rendelete alapján
minden évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli
Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló
Pedagógusa”
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
„Jánoshalma Város Szociális
Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”
„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj
cím adományozására.

Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX
.12.) Ör.sz. rendelet szabályozza.
A címek adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak
negyede ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett
társadalmi, gazdasági szervezetek, intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak,
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos
állampolgár,
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül az

egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói.
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult
egy alkalommal díjanként csak
egy személyre (közösségre) tehet
javaslatot.
A javaslatokat 2017. március 1.
napjáig Jánoshalma Város Polgármesterének kell megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
A javaslati lap és a rendelet a
www.janoshalma.hu címen elérhető, letölthető.
Jánoshalma Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
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2016-ban Nyugdíjba vonult munkatársak
Új sorozatot indítunk útjára, melyben az önkormányzatnál, önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál a minden napos munkahelyi munkából távozó, nyugdíjba vonult
munkatársaktól köszönünk el. Terveink szerint tesszük ezt az év végén a jövőben is, bizonyságul arra, hogy nem feledjük őket, ha már nap, mint nap nem dolgoznak velünk együtt a
munkahelyen. A 2016-ban nyugdíjba vonult munkatársainknak ezúton kívánunk boldog békés és örömökben gazdag éveket, családjuk körében, jó egészségben!

Polgármesteri Hivatal
Ádám Tamás

Kiskunhalason
született
Általános iskolát Jánoshalmán végezte el
1968.-ban, majd
a középiskolát
Baján a Türr István Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi tagozatán 1971.-ben.
Nagyközségi Tanács VB. Szakigazgatási Szervénél kezdődött munkaviszonya
1971.szeptember 16.-án.
1993-1996 között művelődésszervező végzettséget szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán.
Öregségi nyugdíjra jogosultág miatt
2016. szeptember 4.-én felmentéssel - 45
éves jogviszonya - hivatalunknál megszűnt.
Csima János Illésné

Jánoshalmán,
született.
Soós István
Élelmiszeripari
Szakközépiskolában érettségizett
1971.06.16.-án
2001.június
25.-én mérlegképes könyvelői
szakon szerzett végzettséget.
2011.10.01.-től dolgozott a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán.
Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok tartozott a munkakörébe.
– analitikus nyilvántartások vezetése értékcsökkenés elszámolása főkönyvi
könyvelés számítógépes rögzítése –
Nyugdíjazása miatt jogviszonya hivatalunknál 2016. július 31.-én megszűnt.
Balogh Menyhértné

Esztergomban született.
A jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, 1974.június
14-én. 1976.június 15.-én szerezte meg az okleveles csecsemő és gyermekápolónő végzettségét, majd
1998. július 17-én a körzeti ápolónőit, s
2004.06.18. ápolóit..
1990. szeptember 20.-tól dolgozott a körzeti egészségügyi szolgálaton.
Közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjazása miatt 2016. június 19.-én szűnt meg.
Szántóné Csillag Éva

Jánoshalmán
született 1960.
június 21.-én.
Egészségügyi
szakiskolában
Kiskunhalason,
1979.06.22.én általános
ápoló, általános asszisztens
szakképzettséget szeerzett. Ezután a Kecskeméti Egészségügyi Szakiskolában gyermekápoló szakon, szakosító képzés keretében 1980.06.06.-án gyermekápoló lett.
Később a Jelky András Szakképző Intézet
1998. július 17. körzeti ápoló végzettséget
szerzett, majd a Maturandus Oktatási Kft
2003.június 24. pedig általános ápoló végzettséget. 1977.augusztus 23.-tól dolgozott
az egészségügyben, a kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, majd 1983.április 21.től Jánoshalma Nagyközségi Közös Tanács
Szakigazgatási Szervénél, és később az
önkormányzatnál, a helyi egészsgéügyben.
Közalkalmazotti jogviszonya 2016. július
20.-án nyugdíjazása miatt szűnt meg.

Gyermeklánc Óvoda
és Egységes Óvoda Bölcsőde, Család és
Gyermekjóléti Központ
Dudás Mária Magdolna

Jánoshalmán
született. Óvodapedagógusi oklevelét 1978-ban
szerezte, a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. 1975-1978ig képesítés nélküli óvodapedagógusként, majd 1978-tól, diplomája megszerzése óta, kinevezett óvodapedagógusként
dolgozik óvodánkban.
2016. november 16-tól, negyven éves
óvodapedagógusi munkaviszonnyal a háta
mögött, nyugdíjba vonul.
Nagy Józsefné

Jánoshalmán
született 1954.
július 5-én
Óvodapedagógusi oklevelét
1980-ban szerezte a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben, óvodánkban 1983 óta

dolgozik.
2016. november 16-án, 36 éves óvodapedagógusi munkaviszony után vonul
nyugdíjba.
Halász Sándorné

Soltvadkerten
született Óvodánkban 1992.12.07től dolgozik dajka
munkakörben.
2016.október
13-tól nyugdíjas.

Jánoshalmi
Önkormányzati Tűzoltóság
Nagy Sándor

Debresenben
született 1979.
szeptember 1-je
óta önkéntes tűzoltó. 1997. május
25-e óta parancsnoka a Jánoshalmi
Önkormányzati Tűzoltóságnak. 1999ben elvégezte az
önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot. 2016. március 4-én nyugdíjba vonult, de továbbra is parancsnoka a
tűzoltóságnak és ellátja a beosztásával járó
feladatokat. 2016 májusban feletteseitől
Életmű-díjat kapott.

Jánoshalmi Hunyadi
János Általános
Iskola, Gimnázium
és Szakgimnázium
Csima Istvánné tanító

A tanítói képesítésének megszerzése után
1979. január 1-től
a Jánoshalmi
Általános Iskolában helyezkedett
el. 1980-1988-ig
az iskola kéleshalmi tagintézményében folytatta a nevelő-oktató munkáját. 2001-től
egy évig a Pelikán Kht. családsegítő szolgálatánál dolgozott családsegítő munka-

körben, ahol a hátrányos helyzetű családok
gondozása volt a feladata.
A családsegítő munka után ismét az iskolában folytatta pedagógiai pályáját, könyvtáros és tanítói munkakörben. 2007-től a
tanítói munkaköre mellett éveken keresztül a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátta az iskolában. Mindig aktív közéleti tevékenységet folytatott, mint a Jánoshalmi Sportlovasok Egyesületének elnöke.
A négy évtizedes pedagógusi munkájának elismeréseként a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést kapta.
Nyugdíjba vonult 2016. május 30-án.
Jáksó Lászlóné tanító

1976. augusztus 16-án képesítés nélküli tanítóként
kezdte pedagógus
pályáját a Kunfehértón, majd tanítói államvizsgája után Dusnokra került. 1984.
augusztus 1-jén
újra Kunfehértóra tért vissza, majd 1985.
április 1-től Jánoshalmán kapott állást. Felnőtteket tanított a „Dolgozók Esti Iskolájá”-ban, majd az „Ifjúsági tagozat”, szakmai vezetője lett. 1996-ban szociálpedagógusi diplomát szerzett. Másodállásban a
tanítás mellett a helyi Gyermekjóléti Szolgálatnál családgondozóként is dolgozott.
1999-ben közoktatási vezetői szakvizsgát
tett. Iskolánkban alsó tagozatos osztályfőnökként, az ÉKP-s, a Mozaikos, és az Apáczais módszerekkel eredményesen tanított. 2013. őszén a tantestület megválasztotta az intézményi tanács elnökének. Munkavégzését 40 évig az alaposság, a pontosság, a töretlen szorgalom, és a kitartó elhivatottság, kapcsolatait a jószívű kollegalitás jellemezte.
A négy évtizedes pedagógusi munkájának elismeréseként a Pedagógus Szolgálati
Emlékérem mellett Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa lett. Nyugdíjba vonul 2016.
december 2-án.
Magyari lászló

Jánoshalmán született ,
1953.07.28.-án
Hunyadi
János Általános
Iskolában karbantartó munkakörben dolgozott 1984.
augusztus 15.től nyugdíjazásáig 2016. 07.31.-ig 35 évig.

VÁROSGAZDA KFT:
Szabó Gábor

1953 október
24-én Szekszárdon születtem.
Ta n u l m á n y a i m
során szakközépiskolai érettségit tettem. A sport
mint gyermekkori szerelem már
abban az időben
is inspirált. Így
próbáltam a sport vonalon képezni magam.
Amellett, hogy aktív sportoló voltam sportszervező és sportoktató lettem. Alap- és
középfokú edzői képesítések után megszereztem az UEFA „D” és „B” licencet is.
A munkámhoz kapcsolódva elvégeztem az
uszodamesteri képzést Szolnokon, majd a
budapesti Fittness Akadémia Úszóedző és
Úszóoktató tagozatán végeztem sikerrel. A
versenysportok közül a labdarúgást választottam. A játékos időszakomban a pályafutásom alatt játszottam a Kecel, a Kiskőrös a Baja, a Kiskunhalas a Kisszállás és a
Jánoshalma csapatában. Az egyik legszebb
időszak mégis a jánoshalmi bajnokcsapat
tagjaként 1979-ben megszerzett NB. II-es
szereplés volt. Sok szép sikert értünk el,

mindig a labdarúgó teljesítmény vezérelt a
különböző csapatoknál. Az utolsó játékos
időszakomban már próbálkoztam az edzői
pályafutás beindításával is. Ez időszak alatt
irányítottam a Jánoshalma, a Kisszállás, a
Kunbaja, a Mélykút, a Bácsbokod, a Tompa, a Csávoly és a Borota serdülő, ifi és
felnőtt csapatait. Ebben a szerepkörben is
szép sikereket értem el. A több, mint 30
év labdarúgói pályafutás legszebb része a
hazai kék-fehér színekben ért, amiért mindig hálás leszek a sorsnak. Vallom, hogy a
gyermekekkel kell megszerettetni a sportot
és köztük a labdarúgást. Én amennyit csak
tudok gyerekekkel foglalkozom az utóbbi években. Vezetem az MLSZ OTP-MOL
BOZSIK utánpótlási programját. Körzetválogatott szakmai vezetőként 7 egyesület 21
csapat közel 250 utánpótláskorú gyermek
labdarúgó szakmai jövőjéért felelek.
A munkahelyeim is szinte egy helyen egy
székben töltöttem az utolsó 30 évben. Ez
a jánoshalmi sportcsarnok volt. 1987-ben
kerültem oda, mint vezető helyettes sportszervező. Az azóta eltelt időben, csak az
üzemeltetők változtak. 2000-től a Hunyadi Iskolához tartozott és 2007-től pedig a
Városgazda Kft-hez. Itt ettől az évtől feladatbővülés is volt. Létesült egy tanuszoda
mindenki örömére.
A munkám mindig szeretettel végeztem.
Mindig, minden feladatot fontosnak éreztem. Sok emlékezetes sporteseményt szerveztem, foci tornák, téli kupák és a felejthetetlen szilveszteri kupák. De a régi időkben sok nagyrendezvénynek is helyt adott
a szeretett munkahelyem. Itt kerültek megrendezésre, koncertek, esetenként lakodalmak és az évenkénti nyugdíjas karácsony is.
Ha megkérdezik, ma is büszkén vallom jánoshalminak magam. Itt ismerkedtem meg feleségemmel és itt neveltük fel
gyermekeinket. Boldog életet kaptam ettől
a településtől. Talán ebből egy picit viszonozni tudtam a sport szeretetén keresztül
az itt lakóknak. Gyermekimet is mindig úgy
neveltük, hogy a sport fontos legyen számukra. A szakmai életemben mindvégig
támogatott a családom. Büszke vagyok rá,
hogy ennek a sport komplexumnak ennyi
évig a vezetője voltam, remélem az utánam
következő generációk is hasonló lelkesedéssel fogják vezetni a Jánoshalmi Sportcsarnokot és Tanuszodát.
Nyugdíjba vonulás dátuma: 2016.10.24.

Lajtha László
Nonprofit Kft:
Balogh (Janicsek)
Éva
vagyok. Jánoshalmán születtem egy áldott ünnepen
- december 24-én.
Az általános iskolát is itt végeztem
el a legjobb pedagógusok irányításával. A középiskola elvégzése után a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban, és a Bácska KTSZ-nél dolgoztam. Közben megszületett Katalin nevű gyermekem, akivel otthon
tölthettem pár évet.
Az igazi „magamra találás” 1985-ben történt meg, amikor elkezdtem a Művelődési Központban dolgozni. Szakmai képesítésemet munka mellett szereztem meg 1988ban. A község, majd a város kulturális életét
a legjobb tudásom és lehetőségem szerint
próbáltam jobbá, színesebbé tenni. Ehhez
kellett mindig egy jó vezető és egy nagyon
jó kollektíva, mely nekem megadatott. Hos�szú évekig vezettem a Cigány Klubbot és
életem része lett, minden nyáron, 31 éven
át a Tánciskola. Generációk nőttek fel mellettem és ezt nagyon jó érzés volt látni. Természetesen részt vettem az óvodásoknak,
iskolásoknak és a felnőtteknek szóló programok megszervezésében, lebonyolításában
is. Párhuzamosan a szakmai munkámmal a
Hunyadi Népe újság szerkesztésével egy új
világ nyílt meg előttem, 10 éven át a korrektúráztam a megjelent írásokat.
A változások – a régi művelődési ház
lebontása, a kaszinóba, a könyvtárba költözés, majd az új Imre Zoltán Művelődési Központ elkészülte - mind új kihívást és
új élményt adtak nekem. Örülök, hogy olyan
emberekkel dolgozhattam, akikre mindig szívesen emlékszem vissza.
Hálás vagyok a családomnak, akik mindig mellettem álltak. A férjemnek, aki szó
nélkül tűrte a „furcsa”, a rendezvényekhez
alkalmazkodó munkaidő beosztásom. Most,
2016-ban, a közművelődésben eltöltött 31
év után nyugdíjba mentem. Sok minden hiányozni fog, mert sok embert ismertem meg,
szerettem velük együtt lenni. Ezután a pihenés mellett három gyönyörű gyermekünk és
kettő még szebb unokánk tölti ki mindennapjaimat. Ez a legszebb feladat, amit az élettől kaphattam.
Az utánam következő kollégáknak sok
sikert, élményt és legalább ennyi örömet
kívánok munkájukhoz. Nyugdíjba, a nők
40 év munkaviszony utáni kedvezménnyel
ment el, 2006.08.31-én.

Közmeghallgatás
2016. november 28-án tartotta a
Jánoshalmi Képviselő-testület közmeghallgatást. Czeller Zoltán polgármester részletesen, fényképekkel és adatokkal alátámasztva számolt be az elmúlt évben végzett
önkormányzati munkáról A közel
háromórás beszámoló végén, nem
akadt hozzászóló.A közmeghallgatáson elhangzottak szerkesztett változatát, a januári számunkban olvashatják.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

4. oldal

Megyei gazdakörök konferenciája Kecsekeméten

Gazdakörünk Vezetősége 2016. november 25-én részt vett a
Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által Kecskeméten. szervezett konferenciáján.
A rendezvényen tájékoztatást kaptunk, a gazdálkodókat érintő
adózás, vízügy és agrárkárenyhítés aktualitásairól.
A rendezvényen a megye gazdaköreinek küldöttein kívül, részt
vettek a szomszéd megyék MAGOSZ vezetői is. A megjelenteket
Domján Gergely, a Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke köszöntötte.
A megnyitó beszédet Jakab István MAGOSZ elnök tartotta, aki
egyben az Országgyűlés alelnöke is. Beszédében kitért a magyar
mezőgazdaságot is érintő nemzetközi változásokra. Foglalkozott
hazai agrárproblémákkal is, kiemelve a kenyérgabona felvásárlási
árát, a hazai szójatermesztés területének megnövelését, a madárinfluenza káros hatásait a baromfiágazatban. Beszéde végén
kihangsúlyozta, a MAGOSZ továbbra is képviseli a magyar gazdák
érdekeit és azon van, hogy a magyar mezőgazdaságban bekövetkező változások árát ne a magyar gazdák fizessék meg.
Ezt követően Domján Gergely megyei elnök videó vetítéssel
egybekötve mutatta be a 2016-os év gazdákat érintő megye eseményeit. Beszéde végén arra kérte Jakab István MAGOSZ elnököt, hasson oda, hogy a magyar gazdáknak csökkenjen a bürokratikus terhe, amely sok időt vesz el a termelésből.
Harmadikként Csanádi Lajos a MAGOSZ Bács-Kiskun Megyei
alelnöke kapott szót. Elmondta, hogy van még olyan gazdakör,
amelynek bejegyzése már közel fél éve elhúzódik. Továbbra is
probléma a gazdáknak az osztatlan közös földtulajdon megléte.
Kérte a gazdákat, hogy próbáljanak helyi szinten is a terményértékesítés és az inputanyag beszerzés területén is összefogni, ezzel
kikerülni a közvetítő kereskedelmet.
Ezt követően Szabó Gábor a Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Bács-Kiskun Megyei Adó-és Vámigazgatóságának Osztályvezetője tájékoztatást adott az őstermelők aktuális adózási problémáiról,
külön tekintettel a 2017. évi változásokra. Tájékoztatójában kitért az

EKAER számok kérésére, tekintettel a közúti árufuvarozással járó
törvény 2016. október 12-én történt módosításával kapcsolatban.
Ismertette a bejelentési kötelezettség szabályait a közúti árufuvarozásba. Előadásának második részében az őstermelők aktuális adózási problémáiról adott tájékoztatást. Megvilágította az őstermelő
és az egyéni vállalkozó közötti különbséget. Felhívta a figyelmet, az
adatszolgáltatás fontosságára. Kitért az őstermelői igazolvány szerepére, ezen belül a közös őstermelői igazolványra is. Megemlítette az ÁFA változást a baromfihús, tej és a tojás esetében. Beszélt
az illetéktörvényről, a termőföld vásárlás és eladás vonatkozásában. Előadása végén válaszolt a feltett kérdésekre, többek között a
gazdakörünk tagjai által feltettekre is.
Cseh Tamás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Főosztályvezetője, az ez
évi agrárkárenyhítés rendszer tapasztalatairól adott tájékoztatást.
Ismertette a jogszabályi háttért, a kárbejelentés szabályait és az
ehhez létrehozott informatikai rendszert.
Az engedély nélkül létesített vízkivételi művek fennmaradási
engedélyezésével kapcsolatos tájékoztatatást Schoblocher József
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai

2016. december

Érdekes
emberek,
érdekes helyek
Vitorlással az
Atlanti-óceánon
Nagy Zoltán
előadása
2016.12.16. 17:00
Imre Zoltán Művelődési Központ

tanácsadója tartotta. Ismertette az idevonatkozó 1995. és 2004. évi
törvényeket, valamint a 2016-os évben hozott idevonatkozó szabályokat is. Szólt a hatósági jogkörről a vízügy területén, a végrehajtási szabályozásról, az engedély nélkül létesített vízkivételi művek
fennmaradási engedélyének megadási feltételeiről, valamint a
határidő betartásainak fontosságáról.
A rendezvény zárásaként Keresztes József a Kunsági borvidék
titkára, a Duna borrégiót, a régió történetét, tájait, az itt található
szőlőművelési módokat és szőlőfajtákat mutatta be.
Végül egy kis borkóstoló keretében ismerkedhettünk meg a gyakorlatban is a régi boraival.
Fajszi Ferenc

Névváltozás

Gazdakörünk neve 2017. január 1-jétől
megváltozik.
A megváltozott név: Jánoshalmi Gazdakör Egyesület
Régi az új nevünk – Jánoshalmán
Gazdakör 1913-ban alakult. Elődeinkre
és múltunkra visszatekintve, visszatérünk a 103 éves névhez..
Gazdakör Vezetősége

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

2016. évi bérleti díj
készpénzben történő kifizetése

2016. december 12-től december 16-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –1200 és 13 00 –15 00
Pénteken: 8 00 –12 00
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.

BÓBA GAZDASAROK

ÚJDONSÁG!

mezőgazdasági és
barkács, minőségi
nyelezett
szerszámok nagy
választékban,
valamint fa- és
alumínium létrák,
talicskák, hordók,
ballonok balták,
fejszék széles
választékban stb.

EGÉRFOGÓK, TAKARÓ PONYVÁK, HÓLAPÁT
ÉS HÓTOLÓK, BETON KEFÉK

CIROK SEPRŰ VÁSÁR

A GAZDASAROK termékeire minden szerdán 10 % kedvezmény!!
Címünk: Jánoshalma, Rákóczi utca 13.
Telefon: 70/600-4912

A Jánoshalmi
Gazdakör
Egyesület 2017.
évben az alábbi
programokat
szervezi:
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XXVII. Felső Bácskai borverseny:
2017. február 17 – 18.
Rendező: Jánoshalmi Gazdakör Egyesület
és a Felső Bácskai Hegyközség
Borverseny eredményhirdetés:
2017. február 25.
a jánoshalmi Korzó Étteremben.
Eredményhirdetés után Vajdasági pálinka bemutató és kóstoló, valamint hajnalig tartó bál.
Rendező: a Jánoshalmi Gazdakör Egyesület és a Felső Bácskai Hegyközség.
Orbán napi ünnepség:
2017. május 25.
Rendező: a Jánoshalmi Gazdakör Egyesület.
Szüreti Expo:
2017. szeptember 15 - 16 - 17.
Rendező: Jánoshalmi Gazdakör Egyesület, Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Jánoshalma Járási Hivatal, FM ASZK
Jánoshalma és Jánoshalma Város Önkormányzata.
Rendezvényeinkre
tisztelettel
várunk minden érdeklődőt, borbarátot, borászt és kiállítót.

Gazdakör Elnöksége

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

2016. december 24 szombat

10:00 – 12:30

Halászlé rendelést felveszünk. Rendelését december 22-

ig, csütörtökig szíveskedjenek leadni.

2016. december 25. vasárnap
2016. december 26. hétfő
2016. december 27. kedd
2016. december 28. szerda
2016. december 29. csütörtök
2016. december 30. péntek
2016. december 31. szombat
2016. január 1.
2016. január 2. 3. 4. 5-én
NYITÁS 2016. január6-án, péntek

ZÁRVA
ZÁRVA
NYITVA 10 – 22
NYITVA 10 – 22
NYITVA 10 – 22
NYITVA 10 – 22
NYITVA 10 – 19
ZÁRVA
ZÁRVA
10:00

Minden Kedves Vendégünknek Békés Boldog
karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!
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2016.-os évi Városi Egészséghét pillanatai

Egy izgalmas programsorozat keretében került megvalósításra a 2016.
Városi Egészséghét, Jánoshalma Polgármestere és az Egészségfejlesztési
Iroda jóvoltából. A hét során minden korosztály számára igyekeztünk hasznos, érdekes programot nyújtani.
A hét a helyi óvodákban megszervezésre kerülő Kézmo-Show-val indult.
A gyerekeknek az EFI bohóc és az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
mutatták be a helyes kézmosás lépéseit.
A keddi nap az Egészség-Tudat Kiállítással folytatódott, amely számos
fontos információt nyújtott az egészség-betegség témakörben az általános
iskola felső tagozatos diákjai számára.
A kiállítás taglalta a szenvedélybetegségek, függőségek, kiemelten a
dohányzás, és túlzott alkoholfogyasztás hatásainak, és a függőségektől
való megszabadulás lehetőségeinek bemutatását, az egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, a megfelelő folyadékfogyasztás, valamint a stressz
kezelés, lelki egészség megőrzése témakörét.
Idős vagy régebb óta fiatal?- Az időskor, mint ajándék címmel halhattuk és láthattuk Dr. Király Ibolya belgyógyász szakorvos - az Összefogás
Jánoshalmáért Egyesület tagja- megindító előadását és kiállítását. Az előadás fantasztikus történetekkel tarkított kötetlen beszélgetéssel zárult.
A szerdai nap az általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói életét pezsdítette fel a sportnap keretén belül. A jánoshalmi rendőrség és mentőszolgálat kiváló szakemberei segítéségével ügyességi-közlekedési vetélkedőn
vettek részt a gyerekek, illetve kipróbálhatták a „részeg” szemüveg hatásait, valamint részt vehettek egy látványos mentőautó bemutatón és alapvető
elsősegély-nyújtási információkat hallhattak.
A szerdai és csütörtöki napon a jánoshalmi munkahelyeket keresték fel
az EFI munkatársai. A munkahelyi színtérnap átmozgató tornával kezdődött
az Agroprodukt Kft, a Diákélelmezési Otthon és Jánoshalma Polgármesteri Hivatal dolgozói számára, majd egészségügyi állapotfelméréssel zárult.
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ dolgozói pedig közös futáson, illetve a kültéri fittnessz eszközön való tornán vettek részt.
Az egészséghét további nagyszerű pillanatokat tartogatott a város lakói
számára, az egészséges táplálkozás és tudatos vásárlás témakörében.
Szem- és fültanúi lehettünk annak, hogy mire is kell figyelnünk egy vásárlás alkalmával, mit is tartalmaz az adott élelmiszer.
Csizovszki Balázs, élelmiszer minőségbiztosítási agrármérnök „(V)edd a
helyit!„ című előadása és Bartha Tiborné Gáll Ágnes, a Bácsalmási Önkormányzat Közszolg.Közhasznú Nonprofit Kft Ügyvezetőjének Bácsalmási
Portéka-Szatyorközösség című előadása számos információt nyújtott a
témában.
A pénteki napon az EFI bohóc ismét bűvöletbe ejtette az általános iskola 1. és 2. osztályos tanulóit az „Én és az egészségem” rajzpályázat meghirdetésével.
Az egészséghét végül Papp Lajos professzor úr „Lelki egészségünk”
című fantasztikus előadásával zárult. Több, mint 300 ember halhatta a professzor úr hasznos tanácsait és az egészséggel kapcsolatos gondolatait.
Az előadás könyvvásárlással egybekötött dedikálással zárult.

Reméljük, hogy a programok keretében mindenki számára tudtunk az
egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatban új, hasznos információt, gyakorlati tanácsot nyújtani!
Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a programok megvalósításához és Önöknek, hogy részvételükkel színesítették ren-

dezvényeinket.
Kellemes Ünnepeket és jó egészséget kívánunk minden jánoshalmi
lakosnak!
A 2017-es évben is jelentkezünk!
A szervezők
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A BKMKH Jánoshalmi Járási
Hivatala
áldott karácsonyi
ünnepeket és sikeres
új évet kíván minden
kedves ügyfelének!

2016. december

„Kisgyermekkori nevelés támogatás” címmel szakmai workshop
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalában
2016. november 9-én került megrendezésre a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által megvalósított EFOP 3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében szakmai workshop.

dését. Bács-Kiskun megyében az ezzel kapcsolatos koordinátori feladatokat Ráczné Olasz Edit látja el. Feladata helyzetértékelés készítése a kisgyermekek napközbeni ellátását végző intézmények, meglévő együttműködési formák összegyűjtése, az ellátáshiányos területek feltérképezése.
Tevékenysége kiterjed arra is, hogy tájékozódjon, milyen módon, formában
terveznek eleget tenni az önkormányzatok, egyházi- és civil fenntartók a
hatályba lépő törvényi kötelezettségeiknek, melyre tekintettel információkkal is segíti ezt a folyamatot.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Tájékoztató az előzetes
jognyilatkozatról
Az új Polgári Törvénykönyv, valamint a gondokoltak és az előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény és a
16/2014. (III.13.) KIM rendelet bevezette az előzetes jognyilatkozatok
regisztrációjával kapcsolatos – járásbíróságok hatáskörébe tartozó – új
nemperes eljárást és rendelkezik e jognyilatkozatok nyilvántartásának felállításáról is. A gyámhivatalokra vonatkozó eljárási szabályokat a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet tartalmazza.
Előzetes jognyilatkozat lényege:
A nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozása esetére rendelkezhet arról; ki legyen, vagy ki nem lehet a gondnoka, egyes személyi és vagyoni ügyeiben a gondnok miként járjon el, kiskorú gyermeke számára a gyámnevezésről, vagy a gyámságból való kizárásról, továbbá az előzetes jognyilatkozat szempontjából jelentőséggel bíró
egyéb tényekről és nyilatkozatokról.
Az előzetes jognyilatkozat megtételének helye:
A kérelmet a nyilatkozatot tevő személy
közokiratban foglaló közjegyzőnél,
az ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban, vagy
a gyámhivatalban személyesen teheti meg. Az utóbbi esetben a hatóság jegyzőkönyvben rögzíti az előzetes nyilatkozatot tevő személy nyilatkozatát.
Nyilvántartási rendszer:
Az előzetes jognyilatkozatban foglaltakat be kell jegyezni az előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásába. A bejegyzés elmaradása az előzetes jognyilatkozat érvényességét nem érinti. Az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba való bejegyzése illetékköteles, amelynek költségét az előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személynek kell viselnie. Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről a bíróság a cselekvőképesség korlátozásáról szóló ítéletében rendelkezik.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

A Helyi Védelmi Bizottság
munkacsoportjainak oktatása

A rendezvényen jelen voltak a Jánoshalmi járáshoz tartozó települések
polgármesterei, óvodavezetői, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok vezetői, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola vezetése, Sorsok Háza jánoshalmi vezetője, Máltai
Szeretet Szolgálat jánoshalmi szervezetének vezetője.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető nyitotta meg a szakmai
workshopot. A Hivatalvezető Asszony megnyitójába kiemelte, hogy a Család- Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet megvalósításával indult a „Kisgyermekkori nevelés támogatás” című kiemelt projekt , melynek keretében 2016. június 1-jétől országos koordinátor hálózat kezdte meg műkö-

Ezt követően Ráczné Olasz Edit területi koordinátor a gyermekek napközbeni ellátás törvényi kötelezettségéről, valamint a napközbeni ellátás
lehetőségeiről (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde), fenntarthatóságáról, pályázati kiírásokról, továbbá elérhetőségeikről tartott tájékoztatót. Nyári Szilvia mentor ismertette a családi bölcsőde kialakítását, működtetését. A szakmai előadások után konzultációval, illetve gyakorlati kérdések megválaszolásával zárult a projekt tájékoztató.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A külföldi munkavégzés a kormányablakban is bejelenthető!
Fontos tudnivaló, hogy a külföldön – pl. EU, EGT tagállamban, Svájcban - létrejött munkaviszonyt és az ehhez kapcsolódó egészségbiztosítási jogviszonyt és annak megszűnését is 15 napon belül be kell
jelenteni az egészségbiztosítónak.
A kormányablakban lehetőség van a fenti bejelentés megtételére,
amelyet ezt követően az ügyfélszolgálatunk továbbít az egészségbiztosító felé érdemi ügyintézésre.
A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehető meg:
Aki EGT tagállamokban, Svájcban, Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással rendelkezik, annak
a Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) – EGT elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.
Az a magyar állampolgár, aki nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a
Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára (bejelentő lap és tájékoztató) – saját elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania.
A külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a
bejelentéshez.
A bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében,
kivételes esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár intézkedik
a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítéséről. A TAJ szám érvénytelenítéséről a kormányhivatal értesítő levelet küld az ügyfél magyarországi lakó/tartózkodási helyére vagy levelezési címére.
Annak, aki bejelentette, hogy a fentiek szerint külföldön szerzett jogosultságot egészségbiztosítási ellátásra, már nem a magyar biztosítása alapján
jár az ellátás, így a korábban – a magyar biztosítása igazolására – kiadott
Európai Uniós kártya a TAJ szám érvénytelenítését követően nem használható. A magyar biztosítás alapján kiállított EU kártyát vissza kell küldeni a
lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak.
Kérjük, figyelmeztessék külföldön dolgozó családtagjaikat, ismerőseiket!
A KORMÁNYABLAK elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

77/795-294 77/795-217 77/795-290 77/795-291
Ügyfélfogadási idő:

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

Internetes honlapcím: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal

Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverése
a Jánoshalmi Járási Hivatalban

2016. november 24-én a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság
Vezetést Támogató, Katasztrófavédelmi valamint Honvédelmi Munkacsoport tagjai számára oktatást szerveztünk a Járási Hivatalban.
Évente egy alkalommal kötelező a HVB munkacsoportjainak oktatás
tartása, amely lehetővé teszi a rendkívüli helyzetekre való felkészülést a
tagok számára.
A honvédelmi feladatokról szóló oktatást Polgár Pál tűzoltó alezredes, a
Kiskőrösi Tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese tartotta.
A katasztrófa védelmi feladatokról szóló Kiss Zoltán tűzoltó alezredes
a HVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport vezetője tájékoztatta a megjelenteket.
Jánoshalma, 2016. november 28.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
Helyi Védelmi Bizottság elnöke

Erzsébet-program üdülési
pályázatai 2017 évre
Tisztelt Ügyfeleink!
A Jánoshalmi Hunyadi Népe novemberi számában részletes tájékoztatást adtunk az Erzsébet-program üdülési pályázataival kapcsolatban.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány meghosszabbította a nyugdíjasok
és fogyatékossággal élők számára kiírt pályázatok benyújtási határidejét,
így az 2016. december 30-ra módosult.
2016. december 1-től megjelenik a nagycsaládosoknak szóló pályázati kiírás is. A három vagy annál több gyermeket nevelő családok 2016.
december 30. napjáig nyújthatják be pályázataikat, ha kedvezményesen
szeretnének üdülni.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük vagy kérésük van,
keressék fel a Kormányablakot, ahol a kollégák tájékoztatást adnak Önöknek.   

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Tájékoztatjuk a járás lakosságát, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő értékesítése a járás települései (Jánoshalma,
Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém ) tekintetében a Jánoshalmi Járási Hivatal
épületében (Béke tér 1. tanácskozó terem ) kerül árverezésre. Hivatalunkban
havonta általában 1-3 föld vonatkozásában kerül sor árverés megtartására.
Az árverésen kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő emberek vehetnek részt:
A föld tulajdonjogát 1 ha területnagyság felett földművesként regisztrált személy szerezheti meg. A földművesnek nem minősülő személy csak akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában lévő föld területnagysága a
megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 ha-t.
A BKMKH Megyei Földhivatalától hatósági bizonyítványt kell igényelni, ami illetékmentes, mely igazolja az árverésre való jogosultságot.
Csatolni szükséges a Földforgalmi törvény 13-15. §-a szerinti nyilatkozatot. (a
hatósági bizonyítványt igénylő adatlap, valamint a nyilatkozat letölthető a lenti honlapról)
Át kell utalni előlegként a föld becsértékének 10%-át (ez a letéti díj), valamint a
licitdíjat az árverési hirdetményben meghatározottak alapján. Az átutalásról a

helyszínen be kell mutatni a banktól kapott terhelési igazolást.
Az árverés regisztrációval kezdődik, mely során ellenőrzik a részvételi jogosultságot, azaz a fenti feltételek fennállását. Az elővásárlásra jogosultaknak
meg kell jelölniük, hogy az elővásárlási jogosultságuk mely törvényen, és mely
ranghelyén áll fenn, az erre vonatkozó bizonyító erejű okiratokat a regisztráció
során le kell adni. A licitálóknak a regisztrációkor a helyszínen be kell mutatniuk személyes dokumentumaikat (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya).
A föld árverési vevője az lesz, aki a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot
teszi. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza.
Előreláthatólag 2016. december 7-én kerül sor a következő árverésre.
Az árverésre kerülő földterületeket az önkormányzatok jegyzői a települések
hirdetőtábláin közzéteszik, valamint az érdeklődők megtekinthetik a BKMKH
Földművelésügyi Igazgatósága honlapján
(http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_igazgatosag/arveresi_hirdetmenyek), ahol
az árverésre vonatkozó részletes tájékoztatók és nyomtatványok is megtekinthetők és letölthetők.
Jánoshalma, 2016. november 24.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai
Közzététel időpontja: 2016.11.28

Munkakör
Baromfigondozó
Egyéb ügyintéző
Takarmánykeverő gép kezelője
Gépjármű – és motorkarbantartó, javító
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
Lakatos
Hegesztő, lángvágó
Egyszerű ipari foglalkozású
Élelmiszer-ipari mérnök/Főborász
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

Iskolai végzettség
Általános iskola
Gimnázium
Általános iskola
Szakmunkásképző
Általános iskola, Szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Általános iskola
Főiskola, egyetem
gimnázium, szakközépiskola

Cég megnevezése
Bács-Tak Kft.
Pénzmágnes Alapítvány
Borotai Sertéshús Zrt.
C és C Kft.
C és C Kft.
C és C Kft.
C és C Kft.
C és C Kft.
Kunvin Kft.
LTE-COM Kft.

Munkavégzés helye
Jánoshalma-Mélykút
Jánoshalma
Borota
Jánoshalma
Jánoshalma (vidék)
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Kiskunmajsa

Munkabér
120.000 – 150.000,-Ft
157.500,-Ft
170.000,-Ft
129.000,-Ft
129.000,-Ft
129.000,-Ft
129.000,-Ft
111.000,-Ft
300.000,-Ft
129.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
08.00-12.00 08:00-12:00 08.00-12.00
nincs
08.00-12.00
13.00-17.00
13.00-16.00
Kérjük a munkáltatókat jelezzék állás ajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály felé,
szeretnénk segíteni a megfelelő munkavállaló megtalálásában!
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Tanácskozás a jövő évi közfoglalkoztatásról

A Jánoshalmi Járási Hivatal 2016 november 9–én
tájékoztatót tartott a jánoshalmi járás önkormányzati vezetőinek, mint közfoglalkoztatóknak a 2017 évi
járási startminta programok tervezési lehetőségeiről és
az ezzel kapcsolatos határidőkről.
A Belügyminisztérium a kedvezményezett térségek, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések önkormányzatai részére mintaprogramokat indított a 2011. évtől kezdődően. A járási startmunka mintaprogramok alapjaiban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá
nyilvánított típusai, de speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak,
2017. évben 8 programelem működtetése valósulhat meg.
Ezek a feladatok (programelemek) két fő csoportra bonthatóak:
Értékteremtő programok: mezőgazdasági programok, valamint a helyi sajátosságokra épülő programok,
Az értékteremtő programok legnagyobb rész-

ben
a
mezőgazdasági programokat tartalmazzák, melyekben a települések növénytermesztéssel foglalkoznak alapvetően.
A helyi sajátosságokra épülő programelem a települések
helyi lehetőségeit, adottságait figyelembe véve biztosítanak munkát a közfoglalkoztatottaknak. Ennek során általában valamilyen termék előállítása (pl.: drótháló, szerszámnyél, térkő, kültéri bútorok,
stb.) történik meg. Az értékteremtő programok tevékenysége az önfenntartás felé mutat,
a megtermelt javak felhasználhatók a közétkeztetésben, a termelés támogatása,
fejlesztése elősegíti a szociális szövetkezetek létrehozását, mely a helyi lakosok nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésének egyik célja, megoldása lehet.
Szociális programelemek: belvízlevezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, belterületi úthálózat
karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energia felhasználás.
A szociális programelemek olyan, kvázi „szociális
foglalkoztatást” valósítanak meg, melyek nem a klas�szikus értelemben vett értékteremtés köré csoportosulnak, hanem a település élhetőbbé tételére irányulnak, olyan karbantartási, állagmegóvási feladatokat
tartalmaznak, melyek különösebb szakképzettség nélkül is elvégezhetőek, beruházási költségigényük mérsékeltebb a mintaprogramokéhoz viszonyítva.
Az önkormányzatok vezetői a tanácskozáson átvett
írásbeli segédlet segítségével megkezdhetik a jövő
évre vonatkozó tervező munkát, a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tervezés közben felmerülő kérdéseikre bármikor szívesen válaszol.
Jánoshalma, 2016. november 28.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

7. oldal

Egy éve működik a
jánoshalmi mentőállomás

2016. október 20-án ünnepelte 1 éves működését a
jánoshalmi mentőállomás.
Ez idő alatt számtalan rendezvényen vettünk részt,
valamint tartottunk mentőállomásunkon. Ha számokban szeretnénk kifejezni munkánkat, akkor ez így állná
meg a helyét, egy év alatt közel 2000 feladatot láttak
el a bajtársak, ez valamivel több, mint napi 5,5 feladat,
mellyel a napi feladatszámot tekintve a közepes foglalkoztatott állomások közé tartozunk, ezzel igazolva azt,
hogy szükség volt Jánoshalmának egy mentőállomásra. A feladatok között voltak szomorúbbak, nehezeb-

bek, de mindig helytálltak mentőseink. Az elmúlt időszakban rengeteg személycsere történt, valamint gépparkunk is visszaállt a két megszokott, sárga VW Crafterre, melyek folyamatos kerékcseréjét ezúton is szeretnénk megköszönni Kiss László Csaba egyéni vállalkozó
önzetlen felajánlását.
Tovább is szívesen fogadjuk megkereséseket, felajánlásokat.
Ezúton kívánna Jánoshalma mentőállomás összes
dolgozója balesetmentes, kellemes ünnepeket Jánoshalma és térsége összes lakójának.

Látogatóban a borotai óvodások,
egészséghét az általános iskolásoknál

Látogatóban voltak a jánoshalmi mentőállomáson a borotai óvodások,
ahol betekintést nyerhettek a mentőállomás mindennapi életébe. Megnézték a mentőautókat, melyeket bajtársak nagy szeretettel bemutatattak a
mentéstechnikai eszközökkel együtt. A látogatás végét rajzverseny zárta,
természetesen minden kis látogatónk meglepetésben részesült. Egy-két
képet meg is mutattunk.

Megrendezésre került november közepén a helyi általános iskolában
az egészség hét, megtiszteltetés volt, hogy meghívást is kaptunk rá, így
bemutathattuk szakmánkat a kis diákoknak, természetesen az érdeklődés
hatalmas volt, kérdésekben sem volt hiány.
Továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődött.
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Megemlékezés és gyertyagyújtás
a hősi emlékműnél
Gyóni Géza: Sírvers
Hazai domb lesz vagy idegen árok
Bús sírom füve amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:
Boldog, ki itt jársz, teérted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.

A „közös Európában együtt emlékezés’’
jegyében, hogy a ma
élő nemzedékek tagjai közül minél többen
érezzék sajátjuknak a
csatatereken maradt
déd és ükapáink sorsát és tekintsék fontosnak az emlékezetünk
ébrentartását Jánoshalma város önkormányzata és a Bem
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésében a tanintézetek aktív részvételével november 11-én 11
órakor a hősi emlékműnél megemlékezésre és a nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz való csatlakozásra került sor.
A szervezők a megemlékezéssel az I
világháborút
lezáró Compiégne-i fegyverszüneti egyezmény
aláírására és a világháborúban elhunytakra kívántak emlékezni.
A felek által aláírt
megegyezés értelmében a fegyvernyugvás
11 órakor lépett életbe,
vagyis a „ tizenegyedik hónap tizenegyedik
napjának tizenegyedik
órájában”.
A megemlékezés
Czeller Zoltán polgármester úr megnyitójával kezdődött majd
Nagy Liliána Gyóni Géza „Halkabban”
című versével emlékezett az I. világháború hőseire és áldozataira. A verset követően Györgypál Csaba
nyá. alezredes a Bem
Egyesület elnöke emlékezett meg a több mint
15 millió ember halálát okozó „nagy” háborúról és az azt lezáró
fegyverszüneti egyezményről.
A rendezvény zárásaként az önkormányzat, a Bem Egyesület, a tanintézetek diákjai és magánszemélyek gyertyagyújtással
emlékeztek a háború
hőseire és áldozataira,
hogy a Hősök - köztük a számtalan közkatona - ezáltal legyenek halhatatlanok.

GYPCS. BS
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Ősz a Nyitnikék
Biztos Kezdet Gyerekházban
Az őszi hónapok is eseménydúsan
teltek a Gyerekházban. Több kisgyerek születésnapját ünnepeltük októberben és novemberben. Az anyukákkal közösen mindenszenteki koszorúkat készítettünk, ezzel megemlékezve elhunyt szeretteinkre. Az esős idő
igencsak a csoportszobába szorított
minket, így a szabadban nem sokat
tudunk tevékenykedni. Anikóval, Regina anyukájával a szappanfőzés rejtelmeibe leshettünk bele. Egy különleges olivaolajos szappant készítettünk, amely nemcsak hogy szép, de
akár kitűnő ajándék is lehet a közelgő
karácsonyra. Az őszi énekek tárházát
új dalokkal és mondókákkal is bővítettük. A kunfehértói Márton napi lámpás felvonulásra is ellátogattunk, ahol
megannyi program várta a gyerekeket.
Lámpás szépségverseny, régi gyerekjátékok, körjátékozás és zsíros kenyér
hívogatta a kicsiket és nagyokat egyaránt. Pszichológusunk Dr. Kinigopulosz Márta ismét választ adott az
általunk megfogalmazott kérdésekre,
főként
a
gyermekneveléssel
kapcsolatban. A gyerekek nagy
örömére természetesen nagyon
sokat tornáztunk, és táncoltunk,
ragasztottunk és festettünk, építettünk
és gyurmáztunk. November 24-én egy
csütörtöki délutánon pedig meghitt,
családias légkörben szebbnél szebb
adventi koszorúkat, díszeket készítettünk az anyukákkal. Ez is egy fantasztikus kis program volt, amely mégjobban összekovácsolta kis közösségünket. A Gyerekház kapuja MINDENKI
előtt nyitva áll! Továbbra is szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Mártika, Ági és Niki
Címünk: Jánoshalma 6440
Petőfi u.. 35
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Együtt a vásárlókért!
Magyar Kereskedelemért Nagydíjat
vehetett át a COOP
üzletlánc üzletvezetője
Idén immár tizenkettedik alkalommal
köszöntötték november 9-én Budapesten a kereskedőket
az Európai Kereskedelem Napja alkalmából. A rendezvény
fő üzenete továbbra is: Együtt a vásárlókért! Az ágazat
évente egy alkalommal megrendezett ünnepi fórumán Fekete Tibor,
az Univer Coop Zrt. üzletvezetője sok évtizedes
munkájának elismeréseként Magyar Kereskedelemért Nagydíjat vehetett át.
Több mint félmillió alkalmazottnak ad munkát,
ezzel a legnagyobb foglalkoztatónak számít a
kereskedelemi szektor, amely egyben a magyar
gazdaság egyik legfontosabb szeletét jelenti. Az
szektor által lebonyolított forgalom ráadásul 39.
hónapja növekszik, vagyis a gazdaságban betöltött kulcsszerepe a korábbiakhoz képest is egyre
nő - hangzott el az Európai Kereskedelem Napja alkalmából megrendezett ünnepi eseményen.
Ezen a napon azokat ünnepeljük, akik a
kereskedelemben nap, mint nap dolgoznak
azért, hogy a vásárlók jól érezzék magukat –
jelentette ki Demján Sándor. A Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke
hozzátette: „munkájuk egyértelmű eredménye,
hogy sehol nem volt megfigyelhető olyan szintű
fejlődés az elmúlt évtizedekben, mint a kereskedelemben. Az áruválaszték drasztikusan javult,
a korábban általános áruhiány fogalma mára
gyakorlatilag ismeretlen.”
A kereskedelem nem csupán a mindennapi
életünkben, hanem a gazdaságban is az egyik
legfontosabb szerepet tölti be  jegyezte meg
Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter szerint a kereskedelem ezért megérdemli azt, hogy
kitüntetett figyelmet kapjon akár egy napra is, a
kormánynak pedig meg kell hallania a szakma
üzeneteit, amelyek az ilyen napokon is megfogalmazódnak. A szektorban foglalkoztatott mun-

kavállalók száma 5,9 százalékkal nőtt 2010
óta, és mára mintegy 3 ezer főnyi munkavállaló
hiányzik az ágazatból. Ennek megoldása érdekében a szakképzési rendszer átalakítását is fel
kell gyorsítani – tette hozzá.
A COOP a kezdetektől fogva részt vesz az
ünnepi eseményen, és támogatja is azt – mondta Csepeli Lajos. A CO-OP Hungary Zrt. Igazgatóságának elnöke kitért a munkaerőhiány kérdésére, amely jelenleg a kereskedelem egyik fontos problémája. Mint elmondta, a COOP egyelőre tudja kezelni a helyzetet, hiszen a dolgozók között magas a törzsgárda aránya. Hozzátette, hogy a külföldre távozott mintegy 600
ezer ember munkavállalóként és vásárlóként
is hiányzik.
A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően elismeréseket is átadott a miniszter, így
Magyar Kereskedelemért Nagydíjat vehetett át
Fekete Tibor, az Univer Coop Zrt. üzletvezetője.
A szakember közel húsz éve dolgozik az Univer Coop Zrt.-nél, 1998 óta pedig a jánoshalmi,
a 33. sz. ABC üzletvezetője. Feladatköre mellett 2007 óta területi vezetőként is tevékenykedik a cégnél. Szakmai munkája révén, vezetése
alatt, komoly fejlődésen ment át az általa vezetett bolt. Olyan munkatárs, akire a munkában és
a magánéletben is lehet számítani, amivel kivívta kollégái tiszteletét és elismerését – méltatta
munkatársát Sándor Attila, az Univer Coop Zrt.
vezérigazgatója.
Gratulálunk a kitüntettetnek, és további sok
sikert kívánunk, neki és munkatársainak is!
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Örökség
kutatás újabb
elismerése
„Mi minden
erőt, ami a haza
javára akar és
tud lenni, nem
eltiporni, hanem
együvé fogni
kívánunk.”
A
Bethlen Gábor Alapítvány 2016.
november
18-án, pénteken
18 órakor tartotta díjátadó ünnepségét Budapesten, a Vármegyeháza dísztermében. Átadásra
került a Bethlen Gábor-díj, a Márton Áron Emlékérem és a Tamási Áron-díj.
A házigazda, Dr. Tarnay Richárd Pest Megyei
Kormánymegbízott, köszöntője után történt meg
a kitüntetések átadása.
Bethlen Gábor Alapítvány Márton Áron Emlékéremet adományozott Dr. Bárth János néprajzkutatónak, a Duna-Tisza köze és Székelyföld
néprajzi öröksége-, értékeinek feltárásában végzett magyarságszolgálatáért. A kitüntetett érdemeit Kósa László akadémikus méltatta. Gratulálunk az elismeréshez, és további munkájához jó
egészséget és sok sikert kívánunk!
ikor

Őszi irodalmi délelőtt
az óvodában

Hagyományaink közé soroljuk az ősz évszak lezárásaként tartott öröm-

teli dalos, zenés, verses, mesedramatizálással színesített gyermekeknek
szóló előadást óvodánkban, melynek ők is aktív részesei voltak.
Helyi népviseletbe öltözött óvó néni, „Ősz anyó” köszöntötte a gyermekeket dallal, verssel. A karkosarából elővett sárguló levelek, őszi termések
láttán pedig a gyerekek közül a legtalpraesettebbek felidézték az óvodában hallott szép költeményeket, dalokat.
Az óvodapedagógusok a tanulságos Nagyhatalmú sündisznócska
(Móra Ferenc) című mesét dramatizálták. Játékukat nyugállományú és
gyakorlós óvónő is segítette.
Molnár Istvánné
óvodapedagógus
Gyermeklánc Óvoda

Olvasni kell!
Aki járt az Egri Várban, felfedezhette, hogy Gárdonyi Géza
sírja a várban van. Sírján csupán egy felirat: „Csak a teste”.
Lelke az olvasói szívében, lelkében van, az Egri Csillagok, az
Isten rabjai, Az én falum című műveiben és még sorolhatnám
a többi alkotásait is. Különben török nyelvre is lefordították az
„Egri Csillagok” című regényt.
Szépkorú vagyok. Fiatalságom írói Gárdonyi, Jókai voltak.
Ma is szívesen olvasgatok, csak szemem nem nagyon bírja a hosszú olvasást.
Van egy ismerősöm, akinek sok évvel ezelőtt javasol-

tam Hemingway „Az öreg halász és a tenger” Nobel-díjas,
vékony kis könyvecskéjét. Nem tart sokáig az olvasása.
Visszakérdeztem, de „nem volt rá ideje”. Úgy fog meghalni,
hogy egy könyvet sem olvasott ki. Szerintem, aki sokat olvasott, annak gazdag a lelki világa. A lelketlen emberből hiányzik a megértés, a szolidaritás és a segítőkészség.
Éppen ezért számítógépes világunkban is kell időt
szakítani az olvasásra.
Jánoshalma, 2016. november 02.
Balázs János
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„ANNA-MATER”
A tehetség utat tör

Kosóczki
Balázs
vagyok. Iskolánkat több
éve matematika versenyeken képviselem,
melyekre Péter bácsi
vezetésével heti két órában készülök. Az elmúlt
tanévben a Bács - Kiskun megyei matematika
versenyen a döntőbe is
bejutottam, ahol negyedik
helyezést értem el.
A Katolikus Iskolák Dugonics András Országos Versenyén a döntőbe hetedikként jutottam be. A nagy megmérettetést Piliscsabán rendezték
meg. Itt is a negyedik helyet szereztem meg, de csak két ponttal maradtam
le a dobogó harmadik fokáról.
Számomra a legnagyobb megmérettetést a Zrínyi Ilona Matematika Verseny jelentette. Nagyon örültem az ott megszerzett ötödik helyezésnek.
Három diáktársammal közösen, egyedüli általános iskolás csapatként
bejutottunk a Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenyének döntőjébe, ahol a 11. helyet értük el. Felkészítő tanárunk
Jacsóné Szabó Erika néni volt.
Szabadidőmben sokat játszom a magyar találmányú Rubik kockával.
2016. október 30-án Budapesten került megrendezésre a Hungarian Open
2016 elnevezésű hivatalos Rubik kocka verseny, melyre nagy izgalommal beneveztem. A nagy megmérettetésen a leggyorsabb kirakásom 23,78
másodperc volt, ami nagyon jó eredménynek számít.
Remélem, az idei tanévben is hasonló vagy még jobb eredményeket
érek majd el.

Nálunk történt
Csibeavató

Szvétek Gergő 8. osztályos; Fenyvesi Gábor, Hajnal Bálint, Varga Mihály
7. osztályos; Lippai Gergő, Vida Bálint, Völgyesi Levente 5. osztályos; Lajdi Zselyke 4. osztályos diákjaink.
A második a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny, ahol a döntőbe
jutottak: Faddi Ede és Lengyel József 3. osztályos; Varga Bence 5. osztályos; Hajnal Bálint 7. osztályos és Kosóczki Balázs 8. osztályos tanulóink.
Bízva a további jó szereplésben, sok sikert kívánunk nekik.
Enesei Péter

Szent Erzsébet ünnepe
„ A rózsa csoda” legendája

Matematika versenyek
Iskolánk tanulói két matematika versenyen vettek részt. Az első az országos Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye, melyben
a második fordulóba jutottak: Takács Ivett, Kosóczki Balázs, Mike Márk,

Sértés, megbántottság után ne várjuk, hogy bocsánatot kérjenek tőlünk,
hanem mi induljunk bocsánatot kérni, hogy szívünkben béke és nyugalom
lehessen még akkor is, ha az a másik emberben nem születik meg. Feri
atya saját példáján keresztül tett tanúságot, a bocsánatkérés működéséről.
„Aki elveszti igazságát, százszor megtalálja azt.” A hitre nevelés eszközeként beszélt a „Jobb veled a világ” jelmondatú boldogság program tartalmáról, hatékonyságáról. Említette, hogy a hagyományos adventi készületnek (jócselekedetek gyűjtésének) ugyanez a lényege. Szólt Ferenc pápa: A
szeretet öröme (Amoris Laetitia) című szinódus utáni apostoli buzdításról. A
gyermekek nevelése során felmerült probléma esetén fontos, hogy a gyermekek maguk fogalmazzák meg, hogy mi a jó. A keresztény oktatás mindig legyen életkornak megfelelő, értelmes. Végül a tiszta szerelemre nevelés kapcsán adott tanácsot, miként lehet átbeszélni serdülőkkel a szexuális kérdéseket, illetve mit lehet tenni annak érdekében, hogy beszélgetéseink hosszabb távon hatékonyak legyenek. Programunkat beszélgetések és
a közös ebéd zárta.
A nap bátorítást és bíztatást adott, hogy szeretettel várjuk az érkező
Krisztust, és gyermekeinket is erre neveljük.
Kasziba Magdolna

Adventi készülődés az óvodában

Óvodánk hagyományai szerint minden év novemberében nyílt nap keretében kenyérszentelést tartunk, mellyel megemlékezünk Szent Erzsébet
életéről, önzetlen szeretetéről, jótetteiről.
Közös imánk után Tamás Sándor káplán atya megszentelte mindennapi kenyerünket, és óvodánk apraja-nagyja versekkel és énekekkel tették
szebbé ünnepünket.
Drámás gyermekeink elénk varázsolták a rózsává változott kenyér történetét. Az odaillő öltözetük, a díszlet és közös énekük élményszerűvé tette
a szülők és gyermekek számára a mesejátékot.
Ünnepünket előkészületek előzték meg, mint például beszélgetések,
versek, énekek tanulása, rajzolás, malom- és pékséglátogatás, valamint
a közös pogácsa és kenyérsütés. Természetesen a koronák készítése és
díszítése sem maradhatott el.
Ünnepünk alkalmából a Méhecske csoportos gyerekeink saját készítésű és sütésű pogácsával látogatást tett az idősek otthonába, ahol versekkel és énekekkel kedveskedtek.
Óvodánk szellemiségéből adódóan gyermekeinket arra neveljük, hogy
a szent életű Erzsébet példáját követve legyünk figyelmesek és jószívűek,
segítsünk másokon, szeressük egymást és a mennyei Atyát.
Szabóné Tettinger Adrienn

Az első gyónók bemutatása
Immár ötödik alkalommal avatta fel iskolánk az első osztályos kis csibéit november 16-án este 17 órai kezdettel az Imre Zoltán Művelődési Központban.
A beszoktatás nehézségein túljutott elsőseink
magyar és
idegen nyelvű műsorral készültek szüleik és
az érdeklődő
nagy csoportos óvodások
örömére.
A műsorban az 1. a és 1. b osztály előadásában elhangzott Móra Ferenc
Zengő ABC című műve, melyet Haugné Szatmári Lívia és Simityné Mészáros Judit tanított be a gyerekeknek. Az elsősök kedves, játékos verseikkel
bepillantást engedtek hétköznapjaikba, a tanórák sokaságába. Mészáros
Gábor, felsős kollégánk gitáros kíséretében dalokat hallhattunk, melyeket
Buzder Mónika és Friebertné Radvánszki Rita éneket tanító kolléganőink
tanítottak meg a gyerekekkel.
Harmadik éve iskolánk órarendbe építve, heti két tanórában tanítja az
idegen nyelvet az elsős nebulóknak. Az 1. a osztály műsorában Filmák
Endréné vezetésével egy angol nyelvű imádságos éneket csodálhattunk
meg a kicsik előadásában, mellyel a tanórák elején hálát adnak a Jóistennek. Majd a számok segítségével mosolygós arcocskákat varázsoltak elő
a gyerekek. Komárominé Vikor Ágnes felkészítésével az 1.b osztályosok
angol nyelvű dalaikkal mutatták be az angol órák vidám hangulatát.
Az idei tanévtől két testnevelés órán elsőseink társastánc foglalkozáson
vesznek részt. A táncok története, alapjai mellett kulturált viselkedési formákat is elsajátítanak a gyerekek. Csibeavató műsorunkra egy szamba gyakorlósor bemutatásával készültek a főszereplők. Felkészítőjük Babanyecz
Erika.
A műsor a csibék avatásával zárult, amelynek keretében Agócs Melánia 8.b osztályos tanulónk, a Diákönkormányzat elnöke előmondta az eskü
szövegét, elsőseink pedig lelkesen ismételték a hallottakat.
A gyerekek emlékként megkapták az eskü szövegét és az úgynevezett
tudás kövét, amellyel iskolánk tagjaivá, igazi „szentannás” diákokká váltak.
A műsort követően az óvodások énekes játéka következett, melyet a
leendő elsős tanító nénik vezettek, Csofcsics Erika és Horváthné Kocsis
Tünde. Programunk zárásaként egy kis agapéra vártuk kedves vendégeinket és elsőseinket egyaránt.
Köszönettel tartozunk felsős DÖK-ös tanulóinknak, akik nagy odaadással és odafigyeléssel segédkeztek az este folyamán a kicsik felügyeletében. Köszönjük a szülőknek és az érdeklődőknek, hogy megtiszteltek
figyelmükkel.
Csapóné Sarok Enikő

2016. december

Iskolánk 2016. november 27-én intézményi szentmisén vett részt.
Advent első vasárnapján a gyertyagyújtás mellett másik különleges eseményre is sor került. A harmadik osztályos gyermekek nagy izgalommal
jelentek meg kísérőjükkel, hogy bemutassák őket az egyház közössége előtt. Sándor atya fontosnak tartotta, hogy tavasszal az első szentgyónás szentségében részesülő gyermekeket és az őket támogató szülőket,
keresztszülőket közösen ünnepeljük meg a szentmise keretein belül. Az
első gyónás és elsőáldozás szétválasztása, az első gyónók külön megünneplése ráirányítja figyelmünket arra, hogy két külön szentségről van szó.
Magyar - Nemes Brigitta

Adventi lelki nap pedagógusoknak
Kalocsán került megrendezésre 2016. november 26-án a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye pedagógusai számára az adventi lelki nap. A házigazda szerepét a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium látta el, ami nem is volt olyan egyszerű, mivel ebben a tanévben öt új
intézménnyel gyarapodott az egyházmegye.
A napot közös szentmisével kezdtük a szépen felújított székesegyházban, melyet Dr. Bábel Balázs érsek atya mutatott be az egyházmegye papjainak koncelebrálásával. A prédikációban, advent küszöbén érsek
atya kiemelte, hogy nem mi érkezünk Krisztushoz, hanem Krisztus érkezik mihozzánk, hisz Ő már előbb szeretett bennünket. Az érkezés folyamatát egy alagút építésével szemléltette, ahol két oldalról fúrnak, hogy a hegy
gyomrában egyszer csak találkozzanak. Szent Ágoston nyugtalan szíve
ma is tanít és indít bennünket – mondta, felidézve személyes Istenkeresését. „Magadnak teremtettél bennünket Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk,
amíg meg nem nyugszik Tebenned” (Szent Ágoston: Vallomások). Isten
érkezéséért mi is felelősek vagyunk, nem csupán azért, hogy a mi szívünkbe befogadjuk, hanem azért is, hogy a ránk bízott gyermekekhez is elérkezzen. Szükség van ezért a nevelésre, kiemelte a testi, értelmi, érzelmi, szociális és a hitre nevelés jelentőségét. Érsek atya a hitre nevelés során legfontosabbnak látja a példaadást, de emellett beszélt az egyházba vezetés,
valamint a hitoktatás fontosságáról is.
A szentmisét követően Dr. Tomka Ferenc atya, szociológus, egyháztörténész, egyetemi tanár tartott előadást Hitre nevelés a mindennapokban
címmel. Az előadásában többször hangsúlyozta, hogy a keresztény nevelés alapja és lényege a szeretet, mert a szeretet gyógyít. Említette a legkisebbekhez való lehajolás fontosságát, amelyben Ferenc pápa csodálatos példát ad nekünk. A gyermekeket neveli a példa, a szeretet, de leginkább a két szülő közti szeretet, és épp ezért semmi jobban nem sebzi,
mint a két szülő közti viszály. A tanári karra is hasonlóképp vonatkozik ez.

Advent a várakozás ideje, amikor folyamatosan készülünk fel a karácsony örömének megünneplésére. Óvodánkban már hagyomány az advent
kezdetekor, hogy közös készületre hívjuk a szülőket az ünnepi ráhangolódás jegyében. Így ebben az évben is egy novemberi estén szeretettel vártuk a családokat a közös adventi koszorúkészítésre. A karácsonyi zene, a
fenyő illata, a meleg tea, a finom sült tök, a közös munka, a beszélgetések igazi karácsonyváró hangulatot teremtettek. Gyönyörűséges koszorúk,
mécsesek, angyalkák, különleges karácsonyfa- és ablakdíszek készültek a
szülők és gyermekeik keze nyomán. A gyermekek boldogan vitték haza az
adventi koszorúkat és mindent, amit alkottak. Ezen az estén megtapasztalhattuk a béke, a nyugalom és a szeretet légkörét, így az este egy örömmel
teli együttlét volt a mindennapok rohanó világában.
Köszönet a szülői munkaközösség tagjainak és minden szülőnek az
aktív részvételért.
Czellerné Ádám Mária

SZÜLŐI SZEMMEL
A Szent Anna Katolikus Iskola és
Óvoda egy nagyszülő szemével

Bár még csak négy év tapasztalatát tudom leírni, de ez talán már feljogosít arra, hogy elmondjam véleményem az intézetről. Ezt megerősíti az is,
hogy két unokám előbb az Óvodába, most pedig az iskolába jár.
Az Óvodában már megtapasztaltam, hogy minden odaérkező kisgyereket szeretettel fogadnak és gondoznak. Ezzel az otthontól való elszakadást igyekeznek megkönnyíteni. A kibontakozó érdeklődésnek megfelelő elfoglaltságot szem előtt tartják. Természetesen itt már elkezdődik az iskolai előkészítés és a katolikus hitre való nevelés is. A gyerekek
között szövődött barátságok megmaradnak, és ez is segít az iskolai beilleszkedésben.
A családias légkör a szeretet és a hitre nevelés megkönnyíti a gyerekek
életét. Mindez folytatódott az iskolába lépés után. A továbblépés nem volt
nehéz, hiszen itt is az Óvodában megkezdett munka - egy fokkal magasabb szinten - folytatódik. Itt is éppen olyan gondosság és szeretet fogadta
őket, mint amit az Óvodában tapasztaltunk. Az átmenet így zökkenőmentes volt. A gyerekek örömmel és nem rossz érzéssel, félelemmel indulnak
reggelente. Az iskolában magasan képzett tanárok oktatják a gyerekeket,
akik igazi hivatásuknak tekintik munkájukat. A pedagógusok a gyermekek
érdekében közvetlen kapcsolatban vannak a szülőkkel.
A diákok érdeklődésüknek megfelelő szakkörökben fejleszthetik tudásukat. Az oktatás mellett a nevelés itt tovább folytatódik, beleértve a hitre
való nevelést is. A kirándulások, a közös foglalkozások tovább erősítik a
közösség összetartozását, jó hangulatát.
A gyerekek jó érzéssel, jó kedvvel mennek az iskolába. Bízom benne, hogy a jól képzett pedagógusok mindent elkövetnek, hogy a gyerekek
tudása, felkészültsége képességeik szerint maximális legyen, bármilyen
továbbtanulásnál megfeleljenek. Kapnak az iskolában olyan alapot, amely
a legmagasabb elvárásnak is megfelel.
Mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani a Szent Anna Katolikus Iskolát
és Óvodát!
Dr. Kishonti Attila
nagyszülő

GYEREKSZÁJ
A diákmiséről következik felsőseink néhány gondolata:
——Jó, hogy érdekes történetek vannak.
——Tetszik, hogy rövidebb, és a Gábor bácsi kórusa is nagyon jó.
——A mise alatti zeneszámok élvezhetőek.
——Nagyon tetszik, hogy az osztálytársaim és a barátaim is arra járnak. A
mise végén jókat beszélgetünk és viccelődünk.
——Örülök, hogy korábban kezdődik, mert anyukám el tudja készíteni az
ebédet.
——Örömmel tölt el, hogy a szüleim eljönnek velem.
——Tetszik, mert ott van a Tibi tigris.
——Sanyi atya gyerekbarát történeteket mesél, így jobban megértem.

HIRDETÉSEK
Családos diákmisék
december és január hónapban
december 4. 10:00
december 11. 9:00
december 18. 9:00
január 6. 9:00 Vízkereszt
január 8. 9:00
január 15. 9:00
január 22. 9:00
január 29. 10.00

Adventi vásár
Hunyadi Isk. IV. évf.
Kat. isk. 4. évf.
Kat. isk. 8. évf.
Hunyadi Iskola V. évf.
Kat. isk. 7. évf.
Kat. isk. 6. évf.
Kat. isk. 2. évf.: keresztelés
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H u ny aHUNYADI
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Szeminarium Ottobeuren városban

11. oldal

Hunyadi Bál
A Márton nap ünnepkörében ismét megrendezésre került a jótékony
célú bál. Az iskolában működő szülői munkaközösség és a pedagógusok
együttes munkájának eredményeként szépen berendezett terem, színvonalas műsor, ízletes vendégváró italok, finom házi sütemények és hangulatos „retro” zene várta a bálozókat az Imre Zoltán Művelődési Központ
nagytermében.
Az Igazgató úr, üdvözlő szavaival indult az este, melyben külön
köszöntötte a csíkszeredai testvériskola delegációját, László Károly
igazgató urat és munkatársait. A tavalyi báli bevétel felhasználásáról szóló
beszámolója után Horváth Mária operaénekesnő, a Lajtha László Művészeti Iskola igazgatónője előadásában gyönyörű dalt hallottunk az ABBAtól, majd egy József Attila megzenésített vers hangzott el.
Humoros és szórakoztató jelenet következett, a „Székelyvilág 8.1”,
melyet Kiss Hajnalka, Zsöllér Ervin és Balázsics Zoltán adott elő, a vendégek legnagyobb örömére. Nagy tapssal jutalmazták az amatőr színészek előadását.

Augusztus 21-27-ig a bajor Ottobeuren városban a Methodik-Zentrum
által szervezett „Nyelv és kommunikáció, projektorientált tanítás a német
nyelv fejlesztése érdekében a nemzetiségi közép- és általános iskolákban
c. továbbképzésen vett részt 21 magyarországi némettanár. Maria
Herczeg-Kóthy, a Methodikzentrum vezetője és Michael Stürmer tanfolyamvezető vezetésével zajlottak a programok, melyről iskolánk nyelvtanára
Lógó Tiborné számolt be a nyelvi munkaközösség kibővített értekezletén.
A bajorországi élményekről és a 40 órás intenzív tanfolyamon szerzett ismereteknek az általa tanított osztályokban való alkalmazásáról szóló prezentációból érdekes módszerekkel ismerkedhettünk meg. Láthattuk,
hogyan alkalmazhatóak ezek a pedagógiai újdonságok a Hunyadi iskola
diákjaira. A bemutató után magunk is kipróbálhattunk néhány játékos feladatot, tanulási módszert. Kolléganőnk szerint gyakran mondjuk, hogy sokat
változtak a diákok pár év távlatában tekintve, talán nekünk pedagógusoknak is folyamatos megújulásra van szükségünk ahhoz, hogy a legújabb
generációnak igazán hasznára válhassunk.v
Patocskainé Vízvári Klára

A vacsora elfogyasztása után a hajnalig tartó tánchoz a zenét Ignácz
Csaba szolgáltatta.
A nagylelkű felajánlásoknak, a támogató jegyeket vásárlóknak, az ado-

Zenei barangoláson a Déjà Vu Vonósnégyessel
Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben a tanévben újra sikerült mozgósítanunk városunk zeneszerető iskolásait, s a Filharmónia bérletes
előadássorozatának első hangversenyén részt vehettünk november 8-án
az Imre Zoltán Művelődési Központban.

Ezután Amerikában jártunk, s dzsesszt hallgattunk, majd megérkeztünk
napjainkba. Itt „A Karib-tenger kalózai” című film zenéjével és Michael Jackson „Smooth Criminal” című számának átiratával kápráztattak el bennünket a vonósnégyes tagjai.

mányoknak köszönhetően 433 056 Ft bevétel gyűlt össze.
A jótékonysági célra szervezett bál bevételét tanulóink jutalmazására,
rendezvények lebonyolítására, eszközök bővítésére használjuk fel.
Köszönjük a támogatást!
Bátoriné Karip Anna

Tantestületi kirándulás
Már több éves hagyomány iskolánkban, hogy egy őszi tanítás nélküli munkanapon a tantestület kiránduláson vesz részt. Ebben a tanévben a
Közalkalmazotti Tanács szervezésében Szabadkára látogattunk el. A csíkszeredai Petőfi Sándorról elnevezett testvériskolánk négy fős küldöttsége is velünk tartott. A közösségépítő, egész napos program jó hangulatban telt el.
Koczó Ildikó
Közalkalmazotti Tanács Elnöke

Tájékoztatás

A Szegedi Szimfonikus Zenekar négy tagja, a Déjà Vu Vonósnégyes
érkezett városunkba, hogy bemutassák a gyerekeknek, a különböző korokban milyen zenékre szórakoztak az emberek.
Lukácsházi Győző volt a rendezvény műsorvezetője, aki kiválóan felkeltette a közönség érdeklődését. Bemutatta a hangszereket, majd képzeletben visszautaztatta a gyerekeket 250 évvel ezelőttre, amikor Haydn
és Wolfgang Amadeus Mozart muzsikáját hallgatták a főúri kastélyokban.
Megtudtuk, hogy a romantika korában már koncerttermekbe jártak az
érdeklődők zenét hallgatni; itt Gabriel Fauré egy szerzeménye adott ízelítőt a korszakból.

Matematika verseny
November 21-én délután ismét megtöltötték
a fizika és kémia előadót a versenyezni vágyó
alsósok csapata. A 2., 3. és 4. évfolyam tanulói az első fordulón vettek részt, melyet majd
tavasszal a második forduló követ. Akkor majd
az első évfolyam is versenybe száll. A feladatokat komoly figyelemmel, fegyelemmel végezték

Nemcsak a vastaps, hanem az előadás utáni véleménynyilvánítások is
bebizonyították, szükség van a színvonalas, gyerekeknek szóló hangversenyekre.
Köszönjük a kellemes élményt a Déjà Vu Vonosnégyesnek, Lukácsházi
Győzőnek és minden szervezőnek!
Puskás Krisztina

az alsós tanulók. Az első forduló eredményei a
következők lettek:
4. évfolyam:
I. Varga László
Miskolczi Regina
II. Penczinger Adrián
III. Fekete Anna
3. évfolyam:
I. Dági Attila

II. Bálint Gergő
III. Almási Iringó
2. évfolyam:
I. Lógó Bianka
II. Huczek Petra
Magyar Lívia
Prikidánovics András
Gratulálunk a helyezetteknek!
Nagy Sándorné

Szüreti emlékek rajzpályázat

Ősz búcsúztatóul iskolánk rajzpályázatot hirdetett alsó tagozatos tanulók részére, SZÜRETI EMLÉKEK címen. Pályázni lehetett rajzzal, vers,
mondóka írásával. Indulhattak a gyerekek egyéni és csoportmunkákkal is.
Alkotásaikból kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján, ahol szülők, gyerekek megcsodálhatták egymás munkáit. Bíztatunk minden résztvevőt a
következő pályázatra is bátran jelentkezzenek, mert igényes, szép munkák születtek. A zsűri döntése alapján a következőket jutalmazták.
Különdíj: 1. c és 4.b osztály.
1. évfolyam I. Mezei Maja 1. a, II. Kolompár Tibor 1. a, II. Rostás Dániel Adrián 1. b
2. évfolyam I. Lengyel Anna 2. a, II. Fischer Linda 2. a, III. Huczek
Petra 2. a
3. évfolyam I. Dági Attila 3. a, II. Kasziba Rebeka 3. a
4. évfolyam I. Zámbó Luca 4. a, II Csáki Zsóka 4. c, III. Miskolczi Szonja 4. a
A legjobb vers Dági Attila: A szőlőszüret című verse.
A szőlőszüret

Már megint október lett.
Itt van újra a szőlőszüret.
A szőlőhegyen emberek sokasága,
Puttonnyal a hátukon a szüretre várva.
Itt az idő, hogy munkához fogjunk,
A tőkén egy árva fürt se maradjon!

Szorgos kezek vidáman dolgoznak,
A szemekből must lesz már holnap!
A présből csorog a szőlő leve,
Ettől lesz víg a gyerekek kedve.
Ide hát a musttal, egy jó nagy pohárral,
S jóban leszek az egész világgal!

Dervadericsné Ádám Judit tanító

Bár messze van még az általános iskolai beiratkozás időpontja, a
nagycsoportos óvodások szülei már kíváncsian kérdezgetik, hogy
kik lesznek a Hunyadiban az elsős tanító nénik.
A következő tanévben is három osztályt indítunk.
Az egész napos iskolaszervezési forma miatt két tanító fogja vezetni az osztályokat:
• A német nemzetiségi osztályt: Dervadericsné Ádám Judit –
Pusenszki Mariann
• A roma nemzetiségi osztályt: Gundáné Farkas Ágnes – Kővári
Liliána
• Az általános tantervű (angolos) osztályt: Ságodi Henrietta –
Marancsikné Kubatov Ágnes.
Az iskola-bemutató és a nyílt nap időpontjáról a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a kedves érdeklődőket.

Simon Lászlóné
igazgatóhelyettes

Bolhapiac az alsó tagozaton
A tavalyi akció sikerére való tekintettel az alsó tagozat a Hulladékcsökkentési Hét program sorozatának keretében, idén is megszervezte az iskolai Bolhapiacot. Körülbelül 15 asztalon folyt a portékák árulása, igazi piaci hangulatot kölcsönözve az eseménynek. Érdekes könyvekre, rengetek játékra, plüss figurákra, focis kártyákra és mindenféle hasznos dologra lehetett alkudozni a kellemes hangulatú délutánon. A vásár végére minden áru új gazdára talált, így a nebulók boldogan vitték haza új szerzeményeiket.
Köszönjük az alsó tagozatos Osztályfőnöki Munkaközösségnek a szervezésben való segítségét!
Ságodi Henrietta

Arany János anyanyelvi
és helyesíró verseny

A felső tagozaton az idén is a
legügyesebb helyesírók neveztek
be az iskolai nyelvészeti és helyesírási versenyre.
Az első fordulóban helyesírásból, majd anyanyelvi ismeretekből

mérték össze tudásukat évfolyamonként a tanulók.
A képen látható tanulóink 20162017-es tanévben a legjobb nyelvészek lettek. évsoruk a múlt számunkban található
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Egészségügyi sportnap

A jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda november 16-án sportnapot
szervezett az iskolánk udvarán. E program keretén belül a 3. és a 4. osztályos tanulók megismerkedhettek a mentőautó berendezéseivel, és egy
izgalmas kerékpáros versenyen vehettek részt.
A mentősök nagyon kedvesek és barátságosak voltak. A gyerekek minden érdekes kérdését megválaszolták. A tanulók nagy izgalommal sétáltak
át a mentőautón és nézegették a berendezését. Az érdeklődő gyerekeknek felcsíptették az ujjára a pulzoximétert, amellyel megmérték a véroxigén szintjüket és a pulzusukat.

2016. december

„TERVEZD MEG TE A HAPPY
TEJ KABALAFIGURÁJÁT!”

Iskolánk a 2012/2013-as tanévtől kapcsolódott be az iskolatej-programba. Gyermekeink 1-8. évfolyamon heti négyszer kapnak egy pohár tejet
vagy kakaót.
Az idei tanévben a Happy Tejtermék Kft. rajzpályázatot hirdetett az
iskolatej programban általa részvevő iskolák, diákok számára. A téma: iskolatej kabalafigurájának megtervezése és lerajzolása.
Alsó tagozatos gyermekeink munkái közül három rajzot továbbíthattunk:
Szilágyi Debóra 4.a, Zámbó Luca 4.a és Lógó Bianka 2.c osztályos tanulókét.
Az ő rajzaik vesznek részt az országos rajzversenyen.
Gratulálunk nekik!
Gyimesi Lászlóné
A kerékpáros ügyességi versenyt rendőr segítette. Sokan ki is próbálták
az általuk épített ügyességi pályát. A „részeg szemüveg” nagyon tetszett
a gyerekeknek, mely által megtapasztalhatták, hogy milyen az, ha pityókás az ember. E szemüveggel nehezen sikerült a gyerekeknek bójákból tornyot építeni.
A délelőtt zárásaként minden tanuló kapott egy-egy müzli szeletet és
az osztályok egy-egy focilabdát. Köszönet a szervezőknek a nagy tetszést
elnyerő programokért és az ajándékokért.
Pusenszki Mariann

Játékos matematika verseny

Hulladékcsodák
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából az idén ismét pályázatot hirdetett alsó tagozatunk osztályfőnöki munkaközössége „Hulladékból
játék, használati tárgy” címmel.
Akár az elmúlt tanévben, most is sokan megmozdultak, s osztálytársaikkal vagy családjukkal részt vettek a hulladékok újrahasznosításában. Az alapanyagok, melyekből tanulóink különleges alkotásokat készítettek, nagyon változatosak voltak: a papírhengerektől kezdve a műanyag
palackokon, újságpapíron át az alumínium üdítős dobozig sokféle hulladék
kapott egy második esélyt.

November 24-én Bácsalmásra utaztunk matematika versenyre, ahol 3-3
fős csapatokban oldottuk meg a feladatokat. Három nyolcadikos és kettő
hetedikes csoport indult. Érdekes feladatokat oldottunk meg teszt formájában, SUDOKU táblázatot töltöttünk ki, logikai feladatokat oldottunk meg.
igazán jó hangulatban telt a délután és nagyon jó eredményt értünk el.
Jövőre is szívesen megyünk.
Szűcs Márta

GYŐZÖTT
A KÉLESHALMI OSZTÁLY

A kiállítást megtekintők elismerő szavai is bizonyították, mennyire kreatívak diákjaink. S hogy miféle csodák készültek? Láthattunk terepasztalt,
vázát virágokkal, adventi naptárakat, babaházat, kombájnt, repülőt, társasjátékokat, papírfonással készült karácsonyfát, madáretetőt, katicabogarat,
teknőst és még sok különlegességet – persze mind hulladékból.

A zsűri a következő döntést hozta:
I. helyezett: Dobos Odett 2.a
II. helyezettek: Varga Alma 2.a
Zámbó Luca 4.a
III. helyezettek: Papp Kamilla 3.a
Somogyi Zoltán Márk 2.c
Puskás Krisztina

A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium alsó
tagozatos (1-4 összevont), Kéleshalmán tanuló osztálya ELSŐ HELYEZÉST ért el papírgyűjtésben. A hulladékgyűjtést szervező FBH-NP Nonprofit Kft. az elszállítás és hasznosítás koordinálásán túl versenyt is hirdetett – komoly pénzjutalommal. A kéleshalmi osztály – mivel tanulónként
több, mint 100 kg papírt sikerült gyűjteni – megnyerte a fődíjat: 300 000
Ft-ot!
Ezúton szeretném megköszönni az osztály nevében a szülőknek, Szvétek Lajos polgármesternek, a község összes lakosának az önzetlen segítségüket! Osztálykirándulás, fénymásoló vásárlás, horgász túra lesznek a
jelentősebb kiadásaink, amiket most már nyugodtan tervezgethetünk!
Filmák Endre osztályfőnök
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A kiskőrösi DUTRA
bemutatón vettünk részt

Az FM ASZK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 2016.10.20-án közlekedésbiztonsági napot szervezett elsősorban az iskola tanulói részére, melynek célja figyelemfelhívás és képzés a biztonságos közlekedés
érdekében.
A rendezvény keretében, a Kiskőrösi Dutra Baráti Kör
meghívására az iskola tanulóinak egy része Dutra gépbemutatón vehetett részt Kiskőrösön, és Tabdin. A bemutatóra osztályonként 3-4-fő jelentkezhetett, akik egy rövid
„Dutra teszt” sikeres kitöltésével nyerhették el a részvétel lehetőségét.

A telephelyi bemutatót
követően a tanulók megtekinthették azt a jól felszerelt műhelyt is, melyben az erőgépek felújítása történik.
Utunk során, Belák
József okleveles mezőgazdasági gépészmérnök szakmai tudásáról-és
elhívatottságáról is tanúságot téve, minden részletre kiterjedő információkat osztott meg a tanulókkal az erőgépek működéséről, valamint gyártásuk
történetéről.
A szakmai kirándulás
harmadik állomása Kiskőrösön volt, Belák József telephelyén.
A tanulók a számtalan bemutatott Dutra mellett, láthattak egy Rába 180-as erőgépet is, melynek motorhangja joggal keltette fel mindenki figyelmét, és érdeklődését.
A gépmúzeumnak is beillő telephelyen a traktorokon kívül
láthattunk még Csepel, Kraz, MAN, Skoda tehergépjárműveket, valamint nagyteljesítményű markolókat és egyéb
különleges járműveket is.
A bemutatónap egyik érdekessége a Dutra 1300-as
erőgép volt, melyből az országban ez az egyetlen példány létezik.
A többi erőgéphez hasonlóan, ez a
traktor is működőképes, hiszen tulajdonosuk megfelelő munkagép kapcsolattal, mind a mai napig dolgozik ezekkel az
erőgépekkel.
A nap végén jóleső érzéssel búcsúztunk el vendéglátóinktól, akik a hagyományőrzésen kívül igen magas színvonalú szakmai elhivatottságuknak, és
tudásuknak adták tanúbizonyságát, mely
követendő pozitív példa diákjaink számára is. A bemutatók hozzájárultak ahhoz,
hogy tanulóink a Közlekedésbiztonsági
Nap keretében betekintést nyerhettek a
hazai gépgyártás történetének kis szeletébe.
Köszönjük a lehetőséget a Kiskőrösi
Dutra Baráti Kör tagjainak!

A 30 fős lelkes csapat már fél kilenckor elindult a bemutatóra, melynek első állomása Bajusznács György jóvoltából, egy eredeti Dutra 1000-es erőgép működő motor metszetének megtekintése volt. Az erőgépet nem kis munkával, és mérnöki pontossággal oly módon alakították ki,
hogy láthatóvá vált a motor belső kialakítása, valamint a
teljes hajtáslánc a véglehajtással együtt. A makett különlegessége az, hogy akár kézi erővel, vagy villanymotorral
meghajtva lehetővé válik a traktor belső szerkezeteinek
tanulmányozása működés közben.
Második állomásunk Tabdin Bajusznács György telephelyén volt, ahol megtekinthettük házigazdánk Dutra
gépparkját, kezdve az UE-28-as traktorral, folytatva az
UE-50-essel, illetve a Dutra 1000-el. A bemutatott erőgépek különlegessége, hogy tulajdonosuk mind a mai napig
használja ezeket a gépeket, melyet mi sem bizonyított jobban, minthogy a kérésünkre csaknem valamennyi traktort
beindították.

Horváth László oktató
okl. gépészmérnök

13. oldal

Az alapítványt segítették

A Georgica Alapítvány hagyományos jótékonysági bálja 2016.
november 19-én került megrendezésre az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakiskola és Kollégium
aulájában.
Vancsura Józsefné, az Alapítvány
kuratóriumi elnöke köszöntőjében
kiemelte, hogy az Alapítvány 2010.
évi létrehozása óta segíti a nehéz
körülmények között élő tanulókat.
Minden támogatónak aki adományával, felajánlásával hozzájárult
a rászoruló diákok megsegítéséhez,
kifejezte köszönetét. Elmondta, hogy a támogatásoknak
köszönhetően a 2015/2016. tanévben több tanulónk is
megszerezhette a T kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt, étkezési hozzájárulást kaptak a gyerekek, illetve a nehéz anyagi körülmények között élő vég-

zős tanulóknak ahhoz nyújtott segítséget,hogy meg tudják vásárolni a ballagási öltönyüket. Többen tanulmányi kirándulásra, színházlátogatásra mehettek az Alapítvány jóvoltából, illetve a Finnországba utazó tanulók is
támogatást kaptak. Az év végi jutalomkönyvek egy részét
is az Alapítvány segítségével vásárolta meg az iskola és
három kiváló szorgalmú, de rászoruló tanuló havi ösztöndíj támogatásban részesült.
2016-ben , mind a szakiskolások, mind a szakközépiskolások körében újra kiválasztásra került
az Év Tanulója, akiket az Alapítvány kiemelkedő
tanulmányi és közösségi munkájuk elismeréseként 20.000 Ft pénzjutalomban részesített.
Az Alapítvány a szüreti expó szervezéséhez is
hozzájárult, anyagi segítséget nyújtott a szüreti felvonulás, a lovasbemutató megrendezéséhez , illetve a kisebbeknek ugrálóvár felállításával kedveskedett.
Az Alapítvány munkájához az anyagi hátteret elsősorban az Alapítványi Bál bevétele biztosítja, ezért különösen fontos minden támogatás,
amely a vendégek részéről hozzánk érkezik. Az
idei bálra is nagyon sok felajánlást kaptunk tombolatárgyak illetve a vacsorához történő hozzájárulás formájában, amelyet az intézmény a rászoruló tanulók nevében ezúton is szeretne megköszönni minden adományozónak.

Az intézmény tantestülete a „Retro TV” című előadásával fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Külön köszönjük Ádám Gyula, Bányai Áron, a Henerári Szikvíz, az Imre Zoltán Művelődési Központ, a Jozs-

már Bt, Kelle Attila, Király Sándor, Dr. Rendek Magdolna,
a Taskó Savanyúság és nem utolsósorban a rendezvény
házigazdája,Vancsura Józsefné nagylelkű támogatását.
Reméljük mindenki jól érezte magát és 2017. novemberében ismét találkozunk a szakiban!
FMASZK

MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK,
VÁSÁRLÓNKNAK
BOLDOG
KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

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

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

14. oldal

Advent, az Úr Jézus Krisztus eljövetelének várása
A bűnbánat, szentgyónás, szentáldozás
a legelső lépés a karácsonyi ünnepkörben,
amit mindnyájunknak meg kellene tennünk,
de nem kényszerből, szokásból, hanem
„szeretetből”.
Hagyományok az 1940-es évek derekán:
Először is a Luca búza vetését említeném
meg, amely még a mai napig is nyomon
követhető. A kukoricacső csíráztatás már
kevésbé. Az új élet sarjadását jelképezte.
Ekkor kezdik készíteni a Lucaszéket is.
Tizenhárom féle fából, minden nap egy
darabot faragnak ki és szögek nélkül illesztik
össze. A karácsonyi éjféli misén ere felállva,
a hiedelem szerint, meg lehet látni a helybéli boszorkányokat.
Ekkor kezdődik a Luca kalendárium
készítése is, ami karácsonyig 12 nap, vagyis a következő év 12 hónap időjárásának
előrejelzése is. Egy-egy nap a következő év
egy-egy hónapjára vonatkozik.
Ünnep előtti takarítás: földes szobákban
az ágyak alját, a búbos kemencét, patkát,
tűzhelyet fehére meszelték az ünnep tiszteletére. Sok helyen csak egy szoba volt.
Ádám – Éva napja szigorú böjt volt. A
szoba közepén lévő asztal alját sok helyen
hosszúszálú, zizegő szalmával tel szórták,
de nem csak azt, hanem az egész szobát,
hogy jobban hasonlítson a betlehemi istálóhoz, ahol a kis Jézus megszületett. Később,
már csak egy maroknyit tettek (szalma, széna, cirok, szárlevél). Ez jelképezte a nagyjószágok eleségét.
Egy, szalmából készített, úgynevezett
szakajtóba mindenféle szemes gabonát tettek (kukorica, árpa, zab, cirok, napraforgó)csöves kukorica csuhéval összekötve.
Tettek még hozzá vöröshagymát, fokhagymát, almát, diót, mogyorót. Ezt a szakajtót
kívül hagyták a vacsora elkészültéig, vacsora előtt ezzel a szakajtóval köszöntötték be
a Karácsonyt.
Karácsonyi asztal terítéke: Annyi tányér,
kanál, villa, kés, pohár került az asztalra,
ahányan az asztalhoz ültek. Akik abban az
évben hunytak el, az ő részükre is terítettek.
Ne úgy képzeljük el a terítést, mint
manapság, hanem személyenként egymásra rakva, hogy elférjenek a asztalon.
Az ételek: Egész kenyér, egész kalács,
bor, víz, kis tálkában méz, egy tálban gyümölcsök (alma, dió, szőlő, fokhagyma),

másik edényben aszalt gyümölcs megfőzve (alma, körte, cseresznye, megy, barack,
szilva), úgynevezett csemege, sóba-vízbe
főzött bableves (böjt lévén) és mákos guba.
Beköszöntés: A csládfő kint az ajtónál,
szakajtóval a kezében, kopogtatva kért
bebocsájtást. Az igen, vagy a szabad szavak hallatára belépett és ekként köszönt:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké amen! Ezután elmondta a beköszöntőt: Adjunk hálát az Úrnak (Istennek), hogy
meghagyta érnünk Ádám – Éva napját,
vagyis Szent Karácsony előnapját. Adja
Isten, hogy ezután is megérhessük több,
számos esztendőben, de ne ilyen búval és
bánattal, hanem több örvendetes napokkal.
Adjon Isten bort, búzást, békességet, országunkban megmaradást, akit pedig kiszólít
az árnyékvilágból, adja meg neki, az öröknyugodalmat! Ámen Mi atyánk….
Utána mindenki leült a helyére, de felállni, fészkelődni nem volt szabad az étkezés
befejezéséig, mert a tojáson ülő kotlósok
nyugtalanok lesznek a fészekben.
Először a családfő az egész kenyeret vette kezébe, keresztet rajzolt az aljára, egy
pici kis végét, úgynevezett pilléjét, levágta, majd beletette a szakajtóba, majd mindenkinek vágott egy szeletet, majd ugyanígy a kalácsból is. A kenyérhez mézes fokhagymást ettük először (ördögűző hatást
tulajdonítottak neki). Utána dió következett, amit mindenki saját maga választott
ki. Ha egészséges volt, örülhetett, ha férges, beteg, aszalódott volt, betegségre utalt.
Majd az alma következett, amit a családfő ketté vágott. Egyik felét visszatette az
edénybe, másik felét annyi felé vágta, ahányan az asztalnál ültek.. Ha valakinek valami nem jutott eszébe, arra kellett gondolnia,
hogy kivel ette karácsonykor az almát, és
hamarosan eszébe jutott, amit elfelejtett. Az
alma másik felét János napkor ettük meg.
Utána párszem szőlő következett, majd
a bableves, amitől sok pénzt reméltek. Itt
mindenki kapott a leves után bort, a gyereke is egy-egy kortyot. Ezután ehettük a főtt
aszalt gyümölcsöket, ami befőttet is helyettesítette. Végül következett a mákos guba,
ami aznap reggel sült. Ettől is gazdagságot remélték.
Az evés befejezése után mindenki
választott egy almát, amit valamivel meg-

jelölt (festék, cérna, hurok), és bedobtuk a
kútba, amit Újév napján húztunk fel a vederrel a kútból. Ha sérült, ütődött, hibás volt,
betegségre utalt.
Ezt követte az asztal leszedése. A felnőttek beszélgettek, kártyáztak, a gyereke
játszottak, majd készültünk az éjféli misére. A mama vagy nagymama maradt otthon. Ez idő alatt hozta az angyalka a karácsonyfát. Akkor még nem ezek a fenyőfák
voltak (hosszú tüskű. magas, az utóbbi időben pedig, mára már a műfenyő pompázik a
lakásokban), hanem az apró tüskű, szúrós
borovicskafenyő, a hagyományos díszekkel. Piros almával, sztaniolpapírba csomagolt dióval, szentképekkel, keksszel, néhány
szaloncukorral, előző évi angyalhajjal, és az
úgynevezett „júdáspénzzel” (mint, az ötforintos nagyságú, alakú, színes összepréselt
sztaniolpapír, cérnára felvarrva, két-három
méter hosszú). Ez volt a fán körül tekerve.
A háborús években még ezek is elmaradtak. Szaloncukor helyett, jó esetben, az
előző évi szaloncukor vagy papírba kockacukrot csomagoltak, de volt, amikor cukor
helyett szárízíket vágtak hasonló méretre,
cukor helyett.
Az ajándékok is hasonlóak voltak: papírból kivágott angyalkák, csillagok, virágok,
szárízíkből különböző állatok, hangszerek,
csuhéból babák, gesztenyéből állatfigurák.
Aki rossz volt az vöröshagymát és fokhagymát kapott. A jók diót, mogyorót, almát.
Haza érve az éjféli miséről, vége volt
a böjtnek, addigra kocsonya is megaludt,
lehetett enni. Aki nem volt éjféli misén, karácsony napján, a reggel hat órakor kezdődő pásztorok miséjén vett részt, vagy egy
másikon.
A szalma és a szakajtó aprószentek napjáig volt a szobában. Hajnalra a szobát ki
kellett takarítani, mire jöttek a suprikálók,
vagyis Heródes katonái.
A szakajtóban lévő eleséget az állatok
kapták el, a maroknyi szálastakarmányból
tettek a tűzhelyre, szalmazsákba, kemencébe. A többit a jószágok kapták el.
Ezzel véget is értek a karácsonyi ünnepek, A SZERETET ÜNNEPE.
Közre adta egyik kedves olvasónk:
Horváth Imréné
Köszönet érte!
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A dietetikus tanácsai

Szervezetünk
átállításáról

Itt az ősz és a
hűvös idő, így érdemes fokozottan figyelni az immunrendszer
erősítésére. Multivitaminok helyett az ételek
megfelelő összeválogatásával is rengeteget
tehetünk az egészségünkért. A nagy meleg
után a hirtelen ősziesre fordult idő megviseli
a szervezetünket. A nyári, vitaminokban dús
étkezés, több testmozgás után kényszerűen át kell állnunk egy másfajta életvitelre
Fontos, hogy rostban gazdag legyen a
táplálkozásunk, ezért minden nap együnk
friss zöldséget és gyümölcsöt. Különösen
ajánlott a cékla, a sárgarépa, a fejes káposzta, sütőtök, az alma és citrusfélék fogyasztása. A káposztaféléket lehetőleg nyersen,
vagy salátaként fogyasszuk, mert főzéssel elvesznek belőlük a fontos vitaminok.
Segítheti az emésztőrendszer működését
a teljes kiőrlésű pékáruk, olajos magvak
fogyasztása is.
Egészítsük ki tejterméket szénhidráttal,
mert ezeket szervezetünk lassabban használja. Fogyasszunk teljeskiőrlésű termékeket, hüvelyeseket, zöldségeket és gyümölcsöt. A rossz idő, az esősebb, borongós
napok sok embert a szobába kényszeríte-

nek, a szabad levegőn kertészkedést, sétát
felváltja a TV és számítógép előtti ücsörgés
és nassolás. Így az étkezésre is több lehetőség „kínálkozik”. Mindez óhatatlanul elősegíti az elhízást, ami egyik legfőbb kockázati tényezője a szív-érrendszeri és az agyi
érbetegségeknek.
Hogy a karácsonyi ünnepekre ne kelljen
ismét a súlyunk miatt aggódnunk, néhány
alapszabályt érdemes betartanunk az őszi
étkezések alkalmával is. Az étkezéseket
próbáljuk napirendünkhöz igazítani (pl. ha a
munkahelyen nincs lehetőség reggel étkezni, akkor munkába indulás előtt otthon
mindenképp reggelizzünk). Egy-egy étkezés alkalmával ne próbáljuk az egész napi
szükséges energiamennyiséget elfogyasztani. Törekedjünk a napi többszöri étkezésre, amelyek során kis adagokat fogyas�szunk. Az édességek, desszertek fogyasztását ne az esti TV nézésre, hanem az ebéd
utánra időzítsük. „Nassolnivalóként” gyümölcsök is szerepelhetnek az étrendünkben. A zsírosabb, „nehéz” ételekből csak kis
adagokat fogyasszunk.
Faragóné Hován Éva Dietetikus

Ajándékozási lehetőség
A Jánoshalma anno egy hiánypótló kiadvány, a helyiek és elszármazottak körében is nagy érdeklődésre tarthat számot. A megjelent album egyediségét tekintve kiválóan alkalmas a múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti ismereteink bővítésére, illetőleg családtagjaink, barátaink számára ajándékozás céljából.
A könyvre a tavasz folyamán előfizetők átvehetik megrendelt példányaikat, illetve azok, akik új könyvtulajdonosok kívánnak lenni, a kiadó, Jánoshalmáért Alapítvány
céljainak támogatásával hozzájuthatnak a kiadványhoz.
A Jánoshalma ANNO kiadvány megvásárolható a
Polgármesteri Hivatal titkárságán Petróczky Ferencné,
Szűcs Lászlóné és Maráczi Nóra munkatársaknál.
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Nordic Walking hírek

2016.11.05-én Galagonya-túra Kunfehértó és környékén, 13 fő részvételével a megtett táv 17 km.

Céziné Jutka ajánlásával:
– víztakarékos csapszűrők (perlátorok)
– Speciális bűzelzáró fürdőszobába bontás nélkül,
csak 1000 Ft/db és megszűnik a csatorna szag.
– WC tetők 20 féle színben

Karácsonyi nagytakarításnál újítsa
fel helyiségeit, pár ezer forintból,
meglátja a régi is lehet új

Kellemes ünnepeket
kívánunk!

VÍZ- GÁZFÜTÉS

SZAKÜZLET

2016.11.26-án Késő őszi túra Kiserdő és környékén a 7 km-t 25 fő részvételével teljesítettük.

Jánoshalmán jól működő élelmiszerbolt
eladó
Batthyány u. 13.
Érd: 06-30-629-5649

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő
telefonszáma

06-30/565-37-58

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma:
06-77/401-070

Palackot
keresek,
veszek!

BOR

A MINDENNAPOKRA!

Üres – védőkupakos –
magyar szabvány!
—— Műszaki palack: oxigén, acetilén,
szénsav stb 5000-10.000.-Ft-ig.
—— Pb 11,5kg 3000.-Ft-ig.
—— Pb 23 kg 5000.-Ft-ig.

+3670/600-49-12

Czézi-család
+36-70/333-8790
Jánoshalma, Rákóczi u. 13.
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda,
péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :
0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

2016. évi bérleti díj
készpénzben történő kifizetése

2016. december 12-től december 16-ig történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8 00 –1200 és 13 00 –15 00
Pénteken: 8 00 –12 00
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.

2016. december hónapban nem lesz vásár

MINDEN JÁNOSHALMI LAKOSNAK
BOLDOG KARÁCSONYT ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

STÍLUS
ÜZLET
Decemberi akciója

Vásárolj és nyerj
egy LED televíziót!
Üzletünk bronz,- ezüst,- és
aranyvasárnap is nyitva tart!

Minden kedves
vásárlónknak békés,
boldog ünnepeket
kívánunk!
Jánoshalma,

Decemberben új akciókkal és jelentős

árcsökkenéssel várjuk kedves vásárlóinkat
Aro 4 tojásos tészták 400-500g
189-Ft/cs
(378-472,50Ft/kg)
Márka szénsavas üdítőitalok 2l 199-Ft/db
(99,50Ft/liter)
Vénusz 1l-es étolaj továbbra is 499-Ft/db
Halasi utcai Hangya ABC-ben és aNonstop ABC-ben
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Minden kedves vásárlónknak!
Kellemes Karácsonyi Ünnepet
és Boldog Újévet Kívánunk!

Rusi-ker Kft. csapata

Dózsa Gy. u. 69.

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2016. november hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Sziráczki Anna
Diósi János
Starub Jánosné
sz: Glázenhardt Mária
Gyetvai Istvánné
sz: Rostás Ibolya
Eszter István
Horváth Imre
Viszmeg Istvánné
sz: Racsmány Erzsébet

élt: 73 évet
élt: 78 évet
élt: 79 évet
élt: 61 évet
élt: 70 évet
élt: 86 évet
élt: 88 évet

Torma Mária
Dági Pongrácné
sz: Jegyugya Margit
Kovács Istvánné
sz: Kisföldi Ilona
Ruskó Istvánné
sz: Szabó Erzsébet
Grébel Józsefné
sz: Pető Margit
Matus János

Tel.: 06-30/529-7407

élt: 53 évet

Temetkezési vállalkozás

élt: 83 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2016. november hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:

élt: 81 évet
élt: 91 évet
élt: 72 évet
élt: 88 évet

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

gázszerelő mester,
Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Tel.: 06-20-32 39 906

Fülöp József (1985)			
Patocskai György (1942)
Hegedűs Mihály (1946)			
Csózya József (1965)
Ale Gyula (1961)			
Mikó Ferenc István (1961)
Bajai Jánosné sz. Béla Mária (1930)
Gregus Antal (1933)
„A halál csak egy állomás az örök vándorlásban,
röpke pillanat az idő végtelenségében.”
G. Hajnóczy Rózsa

Nagy Zsolt ügyvezető
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A Jánoshalmi Futball Club
novemberi mérkőzései
„ Egy lesgyanús,és egy
szabadrúgásgól döntött
a hazaiak javára”

11.06 felnőtt ,
Megyei I.o . mérkőzés
Kiskőrös-Jánoshalmi FC 2:1 (0:0)

Tiszakécske ,100 néző
JFC gólszerzője : Hajdú Hunor
Jók a JFC csapatából: senki
Gieszinger Ferenc edző: Addig voltunk partiban , amíg erővel bírtuk. Kiütközött az
edzéshiány. Ugyanakkor volt aki betegen
is vállalta a mérkőzést, és voltak, akik el
se jöttek!
11.20.

„ Papírforma”
U-19 mérkőzés
Kiskőrös-Jánoshalmi FC 8:0 (3:0)
Kiskőrös, 50 néző
Gieszinger Ferenc edző: Harminc percig jól
játszottunk, de a bekapott gólok után hitehagyott lett a társaság.

„ Győzelem az utolsó fordulóban”
Felnőtt
Megyei I.-o mérkőzés
Harta- Jánoshalmi FC 1:3 (0:2)
Harta,100 néző
Gólszerzők: ifj. Csehi István 81’ ill. Kisa
Péter 2’, Gyenei Tamás 10’, Szávuly Miklós 49’.
Jók a JFC csapatából: Kovács Máté,
Kárász Zsolt,Kisa Péter, Popán Tamás,
Szávuly Miklós.
Gieszinger Ferenc edző: Néhányan önzően, öncélúan játszottak, ezért nem nyertünk
több góllal. A végén pedig összehoztuk a
hazaiaknak a szépítést.

Kiskőrös, 100 néző
Gólszerzők: Füleki 60’, 66’, ill. Kisa Péter
78’
Jók a JFC csapatából: Kovács Máté, Vedelek Zoltán, Szávuj Miklós
Gieszinger Ferenc edző: Nem érdemeltünk
vereséget.

U-14 mérkőzés
Baja-Jánoshalmi FC 6:1 ( 1:0)

A jobban játszó Baja megérdemelten győzött.
JFC gólszerzője: Libor Attila
„ Féltucat a listavezetőtől”
11.13. felnőtt
Megyei I.o. mérkőzés
Duna Aszfalt_ Jánoshalmi FC 6:0(3:0)
Tiszakécske, 200 néző
Gólszerzők: Markovics Slobodan, 19’,
Csurka Ádám 36’,István László 44›,Szabó
László 53›,Polyák Pál 69›,Székely Dávid
87›
Jók a JFC csapatából: senki
Gieszinger Ferenc edző: Az első félidőben
könnyű gólokat engedtünk a hazaiaknak,
ezzel megadtuk a mérkőzés alaphangját.
U-19 mérkőzés
„ Ismét súlyos vereség”
Tiszakécske-Jánoshalmi FC 7:1 (1:0)

Horváth Mihály klub elnök:
Véget ért az őszi szezon. Négy korcsoportunk felemás eredményt produkált
Az eredményeket a klub elnöksége értékelni fogja

Más:
A sportpályán -aki arra járt, láthattajelentős beruházást hajtottunk végre.
Sok-sok évtized után tavasszal végre
Jánoshalmán is kitűnő gyepszőnyeges
pályát avathatunk , melyen nem fog
többé tócsákban állni a víz.

17. oldal

ÍGY IS LEHET!!!

Az Arany Bácska Női Focicsapata Őszi Bajnok!

   Alig múlt egy éve még kérdéses volt, hogy tudunk-e nevezni a
Megyei Bajnokságba.
Kaptuk a sok-sok biztatást és jó tanácsot, nevezzünk és induljunk, mert mindenki rá fog jönni, hogy ez lesz a járható út. Tudtuk
azt, hogy sorozatos vereségeknek nézünk elébe, de bíztunk a talpon maradásban és egy jó csapat kialakulásában. Nehéz egy időszak volt!
A csapatépítés jól sikerült. Megkerestünk játékosokat és voltak
akik jelentkeztek, hogy hozzánk igazolnának.
Vannak vidéki játékosaink, de hol nincsenek? A világon mindenütt igazolnak más városokból, legyen az női vagy férfi labdarúgás.
Ki ne akarna városának egy jó csapatot? Hiszen lényegében ez
magáról a labdarúgásról szól.
Nálunk egy egészséges versenyszellem van, aki jár szorgalmasan edzésre és jó formát mutat, annak helye van a csapatban.
Nagyszerű edzőnk van Fenyvesi Feri akinél fejlődnek a lányok
és eredményesek. Köszönet még Széll Zolinak szakosztályunk
elnökének.

Meghívó
kupamérkőzésekre

Minden szurkolónknak ,és
természetesen Jánoshalma
polgárainak Boldog
karácsonyt kívánunk!

Arany Bácska Egyesület vezetősége.

2016-ban is megrendezésre kerül a

December 17-én (szombaton)
Arany Bácska kupa női labdarúgó
torna kerül megrendezésre.

Jánoshalmi Méta Téma

Túl azon, hogy szépszámú
és eredményes felnőtt kerettel
rendelkezünk, ugyan úgy szépszámú az utánpótlás keretünk
is, akiket szintén nevezünk az
U-15-ös bajnokságba.
Az egység és az összetartás
a lányok és a Vezetés között
nagyon jó!
Egy csapatot egy közösséget megbontani, szétverni csak
belülről lehet bomlasztással. Ez
a veszély bennünket most nem
fenyeget!!
Egy nagyon izgalmas tavaszi fordulóra van kilátás, hogy
a végére is megőrizzük első
helyünket.
A megújuló csodálatosan
szép focipályát tudhatja magáénak minden olyan labdarúgó, aki
Jánoshalmi színekben versenyez. A zavartalan labdarúgó versenyeket Jánoshalmán maradéktalanul biztosítja a két Egyesület: a
JFC és az Arany Bácska Egyesülete.
A focipályán végbemenő nem akármilyen voltozásékért köszönet:
a Városvezetésnek; Renner Tibornak; a BKMLSZ-nek és annak sok
szakembernek és dolgozónak, akik felügyelik és széppé varázsolják e csodálatos sportlétesítményt.
Feltétlen szót érdemel a két Club    példa értékű együttműködése.
Megújuló környezetbe továbbra is hívjuk és várjuk mindenek
előtt a labdarúgást szerető fiatalokat és várjuk a labdarúgást kedvelő szurkolókat, ígérjük jó játékunkkal nem okozunk csalódást..
Még egyszer gratulálunk a lányainknak az őszi első helyezéshez!!!
Hajrá JFC,hajrá Arany Bácska!!

Délelőtt 9 órától hívunk,
várunk minden labdarúgást
kedvelő szurkolót.

Szilveszteri foci kupa.
Minden csapatot szeretettel várunk.
Nevezni lehet a sportcsarnokban.
nevezési határidő:2016.12.19-ig.
Egyéb részletek Szabó Kornél
sportszervezőtől.

Arany Bácska vezetősége. Tel: 06-77-401-356 vagy 06-30/655-41-76

Kézilabda Híradó
Már régóta jelen vagyunk a város ifjúsági
életében, írtunk tevékenységeinkről, programjainkról, és arról, hogy nagyon szeretjük
a métát, viszont azt még kevesen tudják,
hogy mi ez a sport, ezért most erről írunk.
A méta egy hagyományos magyar ütős
labdajáték, melyet két 8-15 fős csapat játszik. XVI. századi feljegyzések szerint a
lovagi tornákon is játszottak egyfajta métát.
A XVIII. - XIX. században a városi diákság kedvelt játéka volt, majd kialakultak a
vidéki ifjúság körében is különböző változatai. A méta valójában gyűjtőnév, hiszen
több típusát
ismerjük: várméta, körméta, futóméta,
stukméta.
Ez a sportág a baseball és a krikettel
együtt az ütős csapatjátékok családjába tartozik, így a szabályok nagyban hasonlítanak, a játékstruktúra lényegében ugyanaz.
Ezzel együtt más országokban is léteznek

a métához hasonló játékok, ilyen Romániában az oina vagy Finnországban a pesäpallo.
A játékkal az elmúlt évtizedekben ritkán lehetett találkozni, azonban manapság
egyre népszerűbb. Több hagyományőrző
szervezet és néprajzi intézmény eseményén is megjelenik a játék valamelyik formája. A Méta Néptáncfesztivál keretében
rendeznek futóméta bajnokságot, a Magyar
Cserkész Szövetség és a Szentjánosbogár közösség eltérő szabályrendszer szerint szervez várméta találkozókat, bajnokságokat. A Szentjánosbogarak által készített szabálykönyv nagyon pontos, részletes,
igazi sportággá emelte a játékot, ezért sok
cserkészcsapat is már ezeket a szabályokat alkalmazza. A Szentjánosbogarak eddig
17 bajnokságot rendezték.
Közös célunk, hogy a sportág elnyerje
méltó helyét a magyar sportéletben.

Felnőtt és ifjúsági csapattal kezdtük el a 2016/17 -es bajnoki
versenyzést. A felnőttek bemutatkozása jól sikerült az őszi bajnoki fordulóban, mutatja a jelenlegi második hely. A jó teljesítményhez hozzájárult a régi játékosok visszatérése és Terner Alíz, Bényi
Luca Pálma, Balla Eszter, Prókai Anett leigazolása. Liza és Luca
itt kezdte a pályafutását és örömünkre visszatértek az anyaegyesületükbe.
Köszönjük a kevés, de annál lelkesebb szurkolók őszinte biztatását, reméljük, minél többen lesznek a februárban kezdődő bajnoki fordulókon.
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A felnőtt csapat mellett az ifistáink is szerepelnek a megye által
kiírt utánpótlás bajnoki rendszerében, jelenleg is tart a versenyzésük.
Bontogatja szárnyaikat egy pár
nagyon lelkes fiú és reméljük,
megszeretik a kézilabdát, talán ők
lesznek hosszú-hosszú évtizedek
óta megszűnt férfi csapat utódai!
Ezúton szeretném meghívni
egy bemutató edzésre az ötödik,
hatodik osztályos fiúkat, akik szeretnének megismerkedni a kézilabdázással és szívesen versenyeznének.
Edzések: kedd, csütörtök 16:00
-17:30-ig a Sportcsarnokban !
Természetesen várjuk a lányok
jelentkezéseit is !
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A KARÁCSONY MEGHITT BÉKÉJÉT, ÉS AZ ÚJ ÉV
MINDEN ÖRÖMÉT KÍVÁNJUK SZERETETTEL!
Jánoshalmi Női Kézilabda SE
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18. oldal

Halálos baleset
Borota határában
Teljes útlezárás volt november 28-án
délelőtt a Jánoshalma és Borota között
vezető úton. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint hétfő délelőtt féltizenegy körül eddig tisztázatlan körülmények között- a 27-es kilométerénél egy személyautó letért az útról és
fának ütközött. A balesetben a gépjármű
vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A borotai leágazás közelében történt
baleset. Az eddigi információk szerint a
Borota felől Jánoshalma irányába közlekedő Renault személygépkocsi egy enyhe ívű kanyarban az úttest szélére felhor-

Áramlopás – tutira mentek az ellenőrök

dott sáron megcsúszhatott, majd megpördült, és fékezés nélkül egy út menti fának
csapódott. Hallani lehetett olyan véleményt
is, hogy az erőslökésekkel kísért északi-északnyugati szél is közrejátszhatott.
A baleset során a gépjármű 40 éves
jánoshalmi sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők
már nem tudtak rajta segíteni.
Helyszíni információink szerint a sofőr
nem használta a biztonsági övet.
A helyszínen a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók miután ártalmatlanították a járművet, feszítővágóval szabadították ki a
holttestet a roncsból.

Csoportos mérőhely ellenőrzést tartottak Jánoshalmán az EDF DÉMÁSZ szerelői. A közelmúltban, egy keddi délelőtt egyszerre több járművel gördültek be a szakemberek abba az utcába, ahol felmerült az illegális áramvételezés, vagyis az áramlopás gyanúja. A szolgáltató
területén évente mintegy kétezer szabálytalan vételezést
tárnak fel. A mostani akcióban tíz ellenőrzött ingatlanból
mindössze két esetben találták rendben a villamosenergia- felhasználást.

Jogsi nélkül nem érdemes
A rendőrség, a bíróság is eltiltotta a vezetéstől azt a mátételki férfit,
akit november 12-én szombaton délután
igazoltattak a rendőrök Jánoshalmán.
A megyei főkapitányság tájékoztatójából
megtudtuk, hogy R. Sándor nem ülhetett

volna volán mögé, mivel bajai Rendőrkapitányság jövő év január 13-ig, míg a Bajai
Járási Bíróság idén november 17-ig tiltotta el a vezetéstől.Miután kiderült, hogy
nincs jogosítványa, R. Sándor szabálysértési őrizetbe került.

Lebukott a droggal
Eljárás indult kábítószer birtoklás vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. L. jánoshalmi lakos ellen, akit a
Jánoshalmi Rendőrőrs járőrei 2016. november 4-én az esti órákban Jánoshalma központjában igazoltatás alá vonták. Ruházatának átvizsgálása során kabátja zsebéből nylon zacskóba csomagolva bruttó 5,7
gramm zöld növényi őrlemény, illetve bruttó 8,2 gramm kristályos anyag került elő.
Az elmúlt időszakban több esetben folytattunk nyomozást olyan bűntető ügyekben,
ahol a sértettet mobiltelefonján egy letiltott
számról felhívják és egy telefontársaságra
hivatkozva közlik miszerint nagyobb összeget nyert náluk. A pénzhez jutás feltétele,
hogy rövid időn belül – amit általában 1 órá-

2016. december

ban határoznak meg – egy bank automatánál az általuk megadott telefonszámokra
különböző összegeket kell feltölteni.
Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és
ehhez hasonló trükköknek ne dőljenek be
bármennyire is csábító a beígért összeg
nagysága, mert a végén nyeremény helyett
csak káruk fog keletkezni.
Indul a tűzifa szezon!
Kérjük, hogy megbízható helyről vásároljanak tűzifát, mert a vidékről érkező házaló árusoktól – akik a helyi áraknál olcsóbban
kínálják a tűzifát – történő vásárlásnál nagy
valószínűséggel a megegyezettnél jóval
kevesebb mennyiségű fa kerül lepakolásra,
így az olcsó drága lesz.
Jánoshalmi Rendőrörs

Több helyen szemmel látható volt, hogy nem szabályosan futnak a vezetékek a házakhoz. Nem egy haláleset történt már emiatt.
A szolgáltató nem csak az anyagi kár, hanem főként a veszélyes
helyzetek miatt próbálja megszüntetni a szabálytalan áramvétele-

zéseket. A bajai régió munkatársai most is több helyen olyan illegális beavatkozással találkoztak, amely az ott lakók, köztük kisgyerekek életét veszélyeztette. Egy esetben a plomba cseréjével megszüntették a szerződésszegő vételezést, viszont hat olyan ingatlan
volt, ahol csak a kikapcsolással lehetett megszüntetni a balesetveszélyt. A szakemberek levették és összegöngyölték a szabálytalanul elhelyezett kábeleket.
Az egyik ingatlanból az élet- és vagyonbiztonság veszélye miatt
szükségessé vált a manipulált fogyasztásmérő azonnali leszerelése. A szerelők munkáját rendőrök biztosították.
A szabálytalan villamosenergia-vételezés az élet- és balesetveszélyen túl nagymértékben növeli a villamos tűzesetek kockázatát is.
A szolgáltató tájékoztatása szerint fontos tudni, hogy a fogyasztónak kötelezettsége megóvni a fogyasztásmérőt, a mérési és
vezetékrendszert, a plombákat, illetve a szolgáltató által elhelyezett
egyéb jelzéseket. Ezért kérik fogyasztókat, ne engedjék, hogy ezeken a berendezéseken illetéktelen személyek beavatkozást végezzenek. Akik mégis ilyet észlelnek, haladéktalanul jelezzék levélben, a bejelentesek@edf.hu címen vagy a 0640-822282 telefonszámon.
A szolgáltatónál bíznak abban, hogy a lakosság nem fogja pótolni a most leszedett illegális vezetékeket és nem alakulnak ki újabb
veszélyhelyzetek.
Hasonló ellenőrzéseket a jövőben is fognak tartani az áramszolgáltató. A nehéz helyzetbe került fogyasztóktól azt kérik, hogy ha
nem tudják rendezni a számlákat, kérjenek a szolgáltatótól segítséget, de semmiképpen ne lopják ilyen veszélyes módszerekkel az
halasmedia.hu – b.s.
áramot.

Csapdába csalta a Pajzs

Még októberben történt Jánoshalmán, hogy betörést jelzett a
Halas-Pajzs által telepített mobilriasztó, a járőr két percen belül a
helyszínen volt, ahol elkapta az elkövetőket és visszatartotta a rendőrség kiérkezéséig. Mint megtudtuk: azért helyezték ki a csapdát, mert korábban több alkalommal is hivatlan vendégek jártak a
házban.
Gyorsan reagált a riasztásra a Halas-Pajzs járőre október 27-én
csütörtökön éjszaka Jánoshalmán. Az egyik lakásba telepített mobil
riasztó bejelzett, Sarok Attila és Kovács Róbert két percen belül a
helyszínen volt. Szinte szembe találták magukat a betörőpárossal,
akik éppen kifelé igyekeztek a házból. A járőr elfogta őket és vis�szatartotta a rendőrség kiérkezéséig. Megtudtuk azt is, hogy a tettesek tönkretették a mobilcsapdát, de már késő volt, a jelzés befutott a Pajzs diszpécserközpontjába. Nem kizárt, hogy a most elfogott nő és férfi már nem az első alkalommal látogatta meg hívatlanul a házat. Korábban több lopás is volt már ezen a helyszínen,

éppen ezért telepített a vagyonvédelmi cég egy mobil riasztót.
halasmedia.hu

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

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

Ügyeleti beosztás:
2016. 2. Dr. Csoboth Johanna, 3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr. Mikó Attila, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Podobni Ágnes, 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Podobni Ágnes, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15. Dr. Szűcs Kornél, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Szűcs Kornél, 18. Dr. Szűcs Kornél, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Podobni Ágnes, 21. Dr.
Szűcs Kornél, 22. Dr. Szűcs Kornél, 23. Dr. Szűcs Kornél, 24. Dr. Szűcs Kornél, 25. Dr. Szűcs Kornél,
26. Dr. Szűcs Kornél, 27. Dr. Podobni Ágnes, 28. Dr. Kovács Tamás, 29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Podobni Ágnes.
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Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
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Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Egyes napi élelmiszerek diszont áron
Óriási szaloncukor és déli gyűmölcs vásár

Minden Kedves Váráslónak
boldog Karácsonyt kívánunk!

ISSN 2062-4069

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

Petróczky Ferenc

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

Anyak önyv i hír ek
2016. november hónapban
született:

Konkoly Virág Viktória (Anyja neve: Kolompár Tünde), Kicsiny Zente (a.n.: Bayer Noémi), Horváth Zsófia Lea (a.n.: Győri Szilvia),
Berkó Roland (a.n.: Burszki Vivien), Dobos
Nóra (a.n.: Lengyel Edit), Kovács László
(a.n.: Csámpai Anett), Horváth Bence (a.n.:
Bihacsy Borbála), Keresztúri Zétény (a.n.:
Sarok Nikolett).
Ujházi Emma Anita (a.n.: Gieszinger Anita(Helvécia))

Házasságot kötött
Novemberben két házasságkötés volt,
de csak az egyik pár járult hozzá nevük
közzétételéhez.

Radvánszki Judit és Nagy Tamás.

GRATULÁLUNK!

