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Kedves Újságolvasók!

Jánoshalma Város Önkormányzata,
a város Képviselő-testülete, magam és családom
nevében az alábbi újévi köszöntővel kívánok
a város Minden Lakójának békés, boldog újesztendőt!
Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester
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A város karácsonyfája

Borszentelés

Az elmúlt évek hagyományait követve az idén is lakossági felajánlásnak köszönhetően állították fel a város karácsonyfáját. A Keresztényi-család
jóvoltából vízkeresztig pompázott díszeivel városunk főterén. Köszönet érte!

Szent János napján, december 27-én Toldi Norbert káplán végezte a
borszentelést. Hagyomány szerint ezen a napon több család bort vitt a
templomba, amelyet a pap megáldott, mivel a szentelt bornak mágikus erőt
tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, illetve öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.

„Ha van még jelentősége az Újesztendőnek, mint ember állította
mérföldkőnek, mely célszerűség okából földarabolja az időt, s lehetőséget
nyújt a kezdés illúziójának arra, hogy lezárhasson egy elrontott múltat,
és újjátervezze a jövendőt, akkor ez a jelentőség módot kell nyújtson
számunkra ahhoz, hogy komoly, becsületes és lelkiismeretes önrevízió
után valóban ráismerjünk hibáinkra, s azokat kiküszöbölve testvérekhez
méltó módon éljünk és dolgozzunk, egymás mellett és együtt, nemzetünk
érdekében.”
„Nem elég, ha csak ráköszönünk egymásra a megszokott szavakkal:
„Adjon Isten boldog új esztendőt!”
Mert Isten szándéka üres szavakból nem változik javunkra. Ha valóban
„boldog új esztendőt” várunk, akkor teljesítenünk kell előbb az isteni
parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, s szeresd nemzetedet
önmagadnál is jobban!”
Adjon az Úristen erőt, egészséget minden derék magyarnak, és a magyar
szívekben egymás iránt való hűséges szeretetet!”…

(Wass Albert: Újévi köszöntőjéből)

Halász Bence
világranglista vezető

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Jánoshalmán a
Honvédelmi Minisztérium megkezdte a Kormány által a 1379/2012.
(IX.20.) határozatban foglaltak értelmében az átmeneti vízellátást.
Az ivóvíz (jelenleg zacskós víz formában) átvehető a Gimnázium
Központi Óvodával szembeni főbejáratánál.
Átvételi időpontok: Hétfő – Szerda - Péntek: 9 órától 12 óráig.
kedd és csütörtök 9 órától 10 óüráig
A Magyar Honvédség által szállított víz kizárólag csak a
lakosság ivóvízellátását szolgálja
(napi 2 liter/fő), más egyéb célra nem javasolt felhasználni.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a jánoshalmi hálózati
víz minősége nem változott, az megegyezik az előző években
megszokott minőséggel. (2009-től 20µg/l volt a megengedett, a
legújabb előírások 10µg/l határértéket engednek. Jánoshalmán 1416µg/l az arzén tartalom.) Továbbá közöljük, hogy az Önkormányzat a
legújabb irányelveknek megfelelő ivóvíz biztosítása érdekében 2013ban megkezdi az Ivóvízminőség Javító Program megvalósítását.
A beruházás elkészültéig a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a
határérték alatti arzén tartalmú vizet.
Jánoshalma Város Önkormányzata

Megkezdte munkáját a Járási Hivatal
A Magyar Atlétikai Szövetség megválasztotta 2012. év atlétáit.
A kitüntető címet minden korcsoportban kiosztották. A serdülőknél Halász Bence vehette át a díjat.
A jánoshalmi fiú, aki már a szombathelyi Dobó SE versenyzője
az idei versenyidényben több alkalommal is megdöntötte sportágaiban a magyar rekordokat. Legjobb eredményei: súlylökés 4
kg 21.26 m, súlylökés 5 kg 17.34 m, diszkoszvetés 1kg 70.09 m,
diszkoszvetés 1.5 kg 56.55 m, kalapácsvetés 4 kg 76.28 m, kalapácsvetés 5 kg 65.27 m.
Eredményeivel nemcsak a magyar ranglista élén áll, hanem
világranglista vezető is.
Bence megkezdte a felkészülést 2013-ra, ahol számos hazai
és nemzetközi versenyen, többek között az Ifjúsági Világbajnokságon és az Európai Ifjúsági Olimpián való jó teljesítmény
a cél.
Eredményes felkészülést, jó versenyzést kívánunk!
Új viziközmű szolgáltató kezdi meg a tevékenységét városunkban
Részletesen ?? oldalon

2013. januári program az
Imre Zoltán Művelődési
Központban:
2013. január 22.-én ‹17 órakor A magyar kultúra napja alkalmából Sipos Lóránd festőművész kiállítás megnyitója
ISSN

2062-4069

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

A Járási Hivatal munkatársai 2013. január 2-án letették a hivatali esküt. Ezen az eseményen készült a fénykép. Munkájukról további részleteket a 3. oldalon olvashatnak

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK
Sikerekben gazdag Boldog, Új Esztendőt kíván

A Jánoshalmi Hunyadi Népe Kiadója és Szerkesztő Bizottsága!
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MILYEN KÉRDÉSEK FOGLALKOZTATTÁK
A JÁNOSHALMIAKAT 2012-ben?

Lakossági hozzászólások a közmeghallgatáson
ben az üres kukákat, mert erős szél esetében balesetet okozhatnak. Czeller Zoltán polgármester válaszában jelezte, hogy a hivatal Városgazdálkodási Osztályának munkatársai Király Sándor vállalkozó felé jelezni fogják a problémát.
Kiss Mihály a Baja-Kiskunhalas-Mélykút-Hajós útkereszteződésben megépülő körforgalom szükségességét hangsúlyozta. Czeller Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy az 5412-es út, amelyen a körforgalomnak meg kellene épülni, a Közút tulajdonában van. Annak ellenére, hogy a körforgalom tervei készen vannak, a Közút nyilatkozata szerint, a baleseti statisztikák nem támasztják alá a körforgalom szükségességét. A polgármester nem zárkózott el
újabb tárgyalásoktól ebben a témakörben.
Több hozzászóló kérte a dűlőutak karbantartását, javítását a város határában. Czeller Zoltán ígéretet tett arra,
hogy a START munkaprogramba betervezésre kerül a feladat.
Molnár Mihály és Lakatos Máté az út menti bokrok nyesésének fontosságát hangsúlyozták láthatóság szempontjából, a balesetek megelőzése végett. Válaszában Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy
munkatársai fokozott figyelmet szentelnek ennek a feladatnak a jövőben is.
Alexa Jánosné és Horváth Erika az új Buszpályaudvarhoz fűződően, az épület biztonságával, a buszok menetrendjével kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
Czeller Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az épületet a Bács-Volán Zrt. üzemelteti az Önkormányzattal
kötött megállapodás értelmében. Az új buszváró épületében lévő mosdók a Jánoshalmi Hunyadi Népe Újság januári
megjelenésének időpontjában már használhatók lesznek a váró nyitva tartásának ideje alatt. (Reggel 6 órától, este
19 óra 30 percig) A mosdók pénzérme bedobása után vehetők igénybe. Az épületek, térbútorok és berendezési tárgyak biztonságát a bel- és kültéren felszerelt térfigyelő és biztonsági kamera rendszer hivatott biztosítani. A kamerák
elhelyezése az úttest mellett és az épület folyosóján már megtörtént, a városban felszerelt többi térfigyelő kamerához
hasonlóan a tűzoltóság épületében lévő központi egységhez csatlakoznak.
Horváth Erika kérdéseit Czeller Zoltán polgármester továbbította az illetékes Bács-Volán Zrt. Igazgatóságára. A
válasz teljes terjedelemben alább olvasható, minden kedves érdeklődő lakos tájékoztatása céljából.

A 2012. évi decemberi számban közlésre került Czeller Zoltán polgármester 2012. november 22-én, a Közmeghallgatáson elhangzott beszámolójából egy összefoglaló az Önkormányzat egész éves munkájáról.
A Hunyadi Népe Szerkesztő Bizottsága úgy döntött, hogy hasonlóan a polgármester beszámolójához, a terjedelem miatt a lakossági észrevételekről is összefoglalóan számol be a lap olvasóinak. (A Közmeghallgatásról készült
jegyzőkönyv 26 oldalas, ebből több, mint 12 oldalon az eseményen elhangzott lakossági kérdések és válaszok olvashatók.)

Önkormányzati feladatok
Az Önkormányzat, és a Képviselő-testület munkájával kapcsolatosan a felszólalók legfőképpen elismeréssel nyilatkoztak. Kiss István hozzászólásában elhangzott, hogy a jánoshalmi lakosok széles rétegének az a véleménye,
hogy gyönyörű szép lett ez a kis város. A város központja, a peremvárosi részek, az útkereszteződések ápoltak,
gondozottak. Az útkereszteződések régebben tarackosak voltak, most tiszták és virágosak. Az emberek dicsérik a
Városgazda Kft. munkatársainak munkáját, akik gyönyörűen rendben tartják a virágos területeket, a parkot. A lakosok többsége értékeli, hogy nyáron, a hőségben, már a korai órákban locsoltak, ebből adódóan, a 40 oC-os hőségben sem hervadtak el a virágok.
Hozzászólásukban többen köszönetet mondtak az önkormányzatnak, a város vezetésének azért, hogy végre nem csak a leépülést lehet tapasztalni Jánoshalmán, hanem bővülő szolgáltatásokat, amik az utóbbi évek munkájának köszönhetően most már elérhetők a városban (egészségügy, kultúra, önkormányzatiság területén) megújuló épületeket, (általános iskola, egészségügyi központ, kulturális központ, buszpályaudvar, piactér) és ami a legfontosabb, a laktanya iparterületté való nyilvánítása is megtörtént. Sokak véleménye szerint 40 év alatt nem fejlődött annyit Jánoshalma, mint az elmúlt 6 évben.

Új beruházások, útfelújítások,
rehabilitációs foglalkoztatás

Kancsár Jánosné az elkészült beruházások után felmerülő problémákról, meghibásodásokról, Radvánszki
Jánosné, és Szarvas Ferenc a rossz állapotban lévő utak javításáról kérdezték a polgármestert. Kancsár Jánosné
részéről kérdésként hangzott el, hogy miért nem kapott munkát több jánoshalmi vállalkozó a városban megvalósult
beruházásoknál, illetve a Hunyadi utcában lévő rehabilitációs foglalkoztató kérdése is szóba került.
Czeller Zoltán polgármester úr válaszában kifejtette: „A jánoshalmi vállalkozók nem rendelkeznek olyan referenciákkal, ami fővállalkozóként megfelelne a közbeszerzési kiírásokban foglalt feltételeknek egy nagy beruházás
kapcsán. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy egy fővállalkozónak is a helyben igénybe vett munka a legolcsóbb. Szinte minden pályázatban dolgozott jánoshalmi alvállalkozó: pl. a főtér világítását jánoshalmi vállalkozó szerelte, az
Egészségügyi Központban, vagy az iskola felújításnál több jánoshalmi vállalkozó is dolgozott alvállalkozóként.
Útfelújításokkal kapcsolatban elmondható, vannak olyan utcák, amelyeket azért nem kerülnek felújításra, mert
2013-2014-ben ott szennyvíz-csatorna fog haladni. Semmi értelme nem lenne most felújítani, ha a következő években újra fel kell bontani a burkolatot. A közmunkaprogram keretén belül 2012-ben egy utcát sikerült felújítanunk, a
pénzügyi keret ennyit engedett. Minden problémát egyszerre lehetetlen megoldani, de az Önkormányzat dolgozói azon dolgoznak, hogy a gondok ne sokasodjanak, hanem csökkenjenek.
A beruházások után bekövetkezett meghibásodásokkal kapcsolatban elmondható, hogy természetesen minden új létesítmény esetében van garancia. Pl. az Egészségügyi Központnál 12 év garanciát vállalt a kivitelező,
tehát ha ez alatt meghibásodás történik, azt a vállalkozó köteles garanciális javítás keretében megjavítani. Ez a helyzet a Főtér, az Imre Zoltán Művelődési Központ, a Piactér esetében is, garancia van a beépített elemekre. Ahol erre
lehetőség van, ott igénybe veszi az önkormányzat a kötbérezést is. A hivatal műszaki munkatársai, a beruházások műszaki ellenőrei felelősek az ilyen jellegű problémák kezeléséért. Az Imre Zoltán Művelődési Központ épületében pl. az eldugult férfi és a női WC meghibásodásának okait kamerázás segítségével derítették fel, és a hiba
elhárult.
A rehabilitációs foglalkoztatást végző MOVE Zrt-vel az önkormányzat 2013-ban meghosszabbította a bérleti
szerződést, remélhetőleg a cégnek lesz elég munkája, hogy tovább vigye ezt a foglalkoztatási formát. Az önkormányzat a lehetőségei szerint induláskor támogatta, és a jövőben is támogatni kívánja a céget. 2012-ben az általános iskola berendezési tárgyainak leselejtezése kapcsán kikerülő még használható bútorok, és más egyéb hasznosítható eszközökből is jónéhány került a foglalkoztatóba, a munkakörülmények javítása érdekében.”

Közbiztonság, közlekedésbiztonság
Tanyi Imréné és Ferenczi László lakosok a közbiztonsággal, a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban tettek fel
kérdéseket, amelyekre Kutyifa István rendőr alezredes úr válaszolt. Parancsnok úr válaszában elmondta, hogy az
elmúlt 10 hónap alatt az illetékességi területen csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma az előző évekhez
képest. A bűnelkövetési kategóriákon belül a magántulajdon elleni lopások száma is csökkent, továbbá jelentős mértékben, felére csökkent a vagyon elleni bűncselekmény kategórián belül a betöréses lopások száma is. Eddig sem
volt nagy ez a szám, bár köztudott, hogy aki bűncselekmény áldozatává, sértettjévé válik, annak természetes módon
ez fájó.
A bűncselekmények túlnyomó részét fel is derítette a rendőrség, átadták a bűnelkövetőket a törvénynek.
A rendőrség nem tesz különbséget állampolgár és állampolgár között, nem diszkriminatív. A rendőrség azokkal a
személyekkel szemben szankcionál, akik nem jogkövetők, szabálysértést követnek el, pl. behajtani tilos táblával ellátott útra behajtanak. Fontos szankcionálni a forgalommal szemben behajtó személyeket, már csak a balesetek megelőzése érdekében is. A feladat, hogy a rendőrök a törvényeket betartassák, és ezen intézkedések során intézkedési kötelezettség terheli őket.
Szarvas Ferenc kérte, hogy a kukás autón dolgozó szemétgyűjtő munkások ne hagyják az úttesten, vagy közelé-

Írásban feltett kérdések

Kiss-Pető Tibor egy oldalnyi kérdést olvasott fel különböző témakörökben, az illetékesektől várva a válaszokat.
Czeller Zoltán polgármester, valamint a válaszadásra illetékes személyek a terjedelemre való tekintettel az ülésen
szóban nem válaszolták meg a kérdéseket. Ennek másik oka, hogy a Kiss-Pető által felolvasott kérdések nagy
része nehezen volt értelmezhető, több esetben pontatlanságot, tárgyi tévedéseket tartalmaztak, téves információkon alapultak. A kérdésekre a polgármester úr mellett, Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző, Mészáros
Pongrác, a helyi Munkaügyi Kirendeltség megbízott vezetője, Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója, Mizser Attila az Imre Zoltán Művelődési Központ ügyvezető igazgatója adták meg a hiteles válaszokat 21 oldalas dokumentum keretében, amit Kiss-Pető Tibor a későbbiekben nem fogadott el. Czeller Zoltán polgármester 2013.
január 7-én tájékoztatta a Képviselő-testületet a válaszok el nem fogadásának tényéről, minden dokumentumot mellékelve a témához. A Képviselő-testület megismerve a válaszok tartalmát, egyhangúlag jóváhagyta és elfogadta
a polgármester úr intézkedéseit ebben a témakörben. Czeller Zoltán polgármester az ügyet lezártnak tekinti.
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Megkezdte munkáját
a Járási Hivatal

Máltais főzés karácsonyra

Megkezdte munkáját a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Bács-Kiskun Megyei Járási Hivatala

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi csoportja tagjainak, aktivistáinak és segítőnek
köszönhetően sok szükséget szenvedő jánoshalmi családnak tették meghittebbé a karácsony
várást meleg ebéddel és tartós élelmet tartalmazó csomagokkal, melyet házhoz vittek.

3. oldal

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Jánoshalmán a
Polgármesteri Hivatal épületében a Béke tér 1. sz. alatt
2013. január 1-től a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala megkezdte működését.
A Járási Hivatal illetékessége Jánoshalma, Mélykút,
Borota, Kéleshalom, Rém településekre terjed ki.
A Járási Hivatal alkalmazottai a fenti települések
Polgármesteri Hivatalainak azon dolgozói közül kerültek
kiválasztásra, akik korábban is a Járási Hivatalhoz
átkerült feladatokat látták el. A Járási Hivatal munkatársai települési ügysegédként Mélykúton, Borotán,
Kéleshalmán és Rémen az ügyfélforgalomtól függően
ügyfélfogadást tartanak.
A Járási Hivatalhoz tartozik az okmányiroda, a gyámhivatal és egyes további szociális és gyámügyi feladatkörök.
A Járási Hivatal ügyfélfogadása megegyezik a
Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának 2012. évben
érvényes ügyfélfogadásával:
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő de. 8,30 – 12-ig du. 13-16 óráig
Szerda de. 8,30 – 12-ig du. 13-16 óráig
Péntek de. 8,30 – 12 óráig
A Gyámhivatal változatlanul a Jánoshalma, Arany János
utca 13. sz. alatt fogadja az ügyfeleket.
A Járási Hivatalhoz tartozik a Munkaügyi Kirendeltség,
amely továbbra is a Jánoshalma, Kölcsey F. u. 12. sz.
alatt működik.
A Járási Hivatal szervezeti egységeinek elérhetősége a
következő:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Gyámhivatal
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335, Fax: 06-77/501-004

E-mail cím: @gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Okmányiroda
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012, Fax: 06-77/501-004

E-mail cím: @okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
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Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala feladatairól
A Járási Gyámhivatal illetékességi területe: Borota,
Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút és Rém településekre
terjed ki 2013. január 1-jével.
Ellátandó feladat és hatásköre:
A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében
– - elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más
alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy
- ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában,
– megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését,
– dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről és megváltoztatásáról,
– átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
– tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg
gyámot (hivatásos gyámot) rendel,
– dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek
kapcsolattartásáról,
– figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való
együttműködését,
– dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe
vételének megszüntetéséről,
– dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás
elrendeléséről,
– dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,
– megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe
vett gyermek lakóhelyét,
– dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű
gyermek nevelési felügyeletéről,
– közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
– dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
– dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti
gondnok elszámolásának elfogadásáról,
– kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási
támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését,
– megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében.
A járási gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni
támogatásokkal kapcsolatban
– dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,
– dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

A járási gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében
– teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
– megállapítja a gyermek családi és utónevét,
– hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel,
– a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény 41. §-a alapján megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők
vagy a képzelt apa adatait.
A járási gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
- felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben
hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.
A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest megyében a Szentendrei Járási Gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban
– dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,
– felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
– dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,
– dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,
– pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,
– kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól.
A járási gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet
– a gyermek elhelyezése, illetve kiadása,
– a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
– a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
– a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való
kizárás és a kizárás megszüntetése,
– a számadási kötelezettség, illetve a számadás
helyességének megállapítása
iránt.
A járási gyámhivatal feljelentést tesz

– a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása,
– a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény
miatt.
A járási gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal,
illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban
– dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
– intézkedik a bíróság, valamint a városi gyámhivatal
által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról,
– dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez
szükséges jóváhagyásról,
– dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen
gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre,
– hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
– jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására
vonatkozó nyilatkozatot,
– engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a
szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását,
illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja
az e tárgyban kiadott engedélyt,
– dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
– eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában
New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt
egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó
személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a
joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e
területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/
EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november
23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország
vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére - közreműködik a tartásdíjat megállapító és
a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére
vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy
megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,
– engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-,
modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását,
– megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének behajtása iránt.
A járási gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban
– a gyermek részére gyámot, családbafogadó gyámot,, hivatásos gyámot rendel,
– ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gond-

nokot rendel,
– irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét,
– felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a
gondnokot,
– külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.
A járási gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban
– dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak
letétbe helyezéséről,
– dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
– rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése
tekintetében kötelességüket nem teljesítik,
– elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
– közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és
ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben,
– közreműködik a hagyatéki eljárásban.
Járási Gyámhivatal munkatársai:
- Farkas Margit gyámhivatal vezető
- Dr. Dudás Anita ügyintéző
- Hrovatinné Szakál Éva ügyintéző
- Szalmáné Gunda Edit ügyintéző
Járási Gyámhivatal ügyfélfogadásának ideje:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

de.: 8,30-12 du.: 13-16
de.: 8,30-12 du.: 13-16
de.: 8,30-12

Ügyfélfogadásának helye:
6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13.
Tel.: 77/610-335
Szalmáné Gunda Edit elérhetősége:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77/501-001/114. mellék
Jánoshalma, 2013. január 3.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Ismeretlen hőseink

Testvérek harca az
örökség körül
Galambos Lajos úrtól hallottam valamelyik
műsorban, szó szerint idézem, amit a gyerekeinek mondott: „Jó testvérek legyetek, szeressétek egymást, ha a másik bajban van,
segíts neki”
Ez a huszonegyedik század.
Az alábbi történetemnek két huszadik századi ember a főszereplője.
Az egyik tehetősebb volt, a másik kevésbé. Történetesen a szegényebbet baleset
érte, leesett a szilvafáról, és eltört a lába.
Másnap piacra kellett volna neki menni. Szólt
a testvérének, hogy vigye el az áruját a piacra, aki el is vitte. Hanem az ára nehezen akart
megjönni. Egyszer aztán hozott egy marék
aprópénzt, talán egyharmadát, mint amenynyi járt. Csupán testvéri szeretetből. Nem
volt elég az eltört láb, még átverést is kapott.
Bizonyára a milliókhoz még kellett…
Történetesen együtt gondozták a papát,
a nyugdíjat is együtt kezelték. Túlságosan
megbízott a szegény testvér a másikban
(majd a végén elszámolunk). Hát az elszámolás úgy történt, hogy bűnjeleket talált
a testvér, egyszer százhatvanezer forintot,
korábban volt már százharmincötezer forint,
amit írás is igazolt fénykép is készült róla.
Gondolta a szegény testvér, hogy ezt az
összeget meghagyja, a felesége mondta
neki: Add oda nekik, hátha így kilesz a harminc milliójuk!
Eljött a milliomos testvér a feleségével,
majd másnap a nyomaték kedvéért egyedül
is. Ordítozni.

Végül megállapodtak egy időpontban, amikor a szegény testvér elvitte a pénzt. A gazdagok csodálkoztak, hogy a szegény nem
megy be hozzájuk, és nem is köszön nekik.
Az örökségbe kapott házat is együtt árulta a két testvér. Úgy alakult, hogy a szegény
testvér adta el.
Az ügyvéd előtt összejöttek hárman, a
gazdag, a szegény és a mostohatestvér is
ott volt. A mostoha azt mondta, csak akkor
írja alá a szerződést, ha a szegény testvér
az örökségen felül ötvenezer forintot még ad,
mert az apja valamelyik autójának vételéhez
hozzájárult. Most ki kell egyenlíteni az akkor
kapott összeget.
A gazdag testvér bizonygatta ezt, hogy ő
bizony már odaadta az ötvenezer forintot a
mostohatestvérnek! Az volt a célja, hogy neki
legyen az örökségből a legtöbb pénze. Aki
egy tányér levest sem adott a papának, az
örökségből a legtöbb pénzt vitte el.
Volt még egy mostohatestvér Párizsban,
elég sűrűn hazalátogatott. A szegény testvér
kíváncsi volt Párizsra, a franciákra, autóba ült
és elment világot látni. Az út szerencsésen
lezajlott, a sok szép program mellett annyi
szeretetet kapott, amit még az édes testvérétől sem idehaza. Hazatértük után még pár
évig leveleztek, de az öreg autóval még egyszer már nem indultak ilyen hosszú útra. Életük végéig őrzik az emlékeket.
A családon belül volt olyan rokon, aki alapítványt hozott létre a jó tanuló diákok javára.
Mottója: „Ember küzdj, és bízva bízzál”
De ne mindenkiben…

Gyermeki üzenet Angliából

Megszülettem, jól vagyok,
Hallottam, hogy vártatok!
Angliában születtem,
De magyar a vérem!
Ha majd egy kicsit még növök,
Egy nagy repülőre ülök.
Elrepülök majd hozzátok,
Tudom, hogy nagyon régen vártok!
Nagyszüleim is rokonok,
Ránk, türelmesen várjatok.
Apa, anya szép hazája,
Felfedezlek nemsokára
Azt mondják, hogy nagyon szép hely
Haza vágynak ők is régen.
Duna–Tisza közén éltek,
Mielőtt ide eljöttek.
Levegő ott sokkal tisztább,
Nap is melegebben süt rád,
Bárányfelhők fenn az égen
Úszkálnak az ég kékjében.
Éjjel sok-sok csillag ragyog,
Köztük a Hold rád vigyorog.

2013. január

Akác erdők illatoznak,
Búzatáblák ringatóznak.
Sokszínű muskátli virág,
Szebben daloló sok madár.
Csinosak a magyar lányok,
A világon nincsen párjuk!
Ott majd lesz jó, finom kaja,
Csirkepörkölt meg sült kacsa,
Pontyból főzött finom hallé
Kertben termett szőlőből lé.
Mivel én még kicsi vagyok,
Ilyeneket nem kaphatok,
De nekem is jut majd egyéb,
Hiszen, én leszek a Fővendég!
Amikor majd odaérünk,
Kiskutyus szalad elébünk,
Bejelenti ugatása,
Vendég érkezett a házba!
Nagyszüleim kitárt karja,
Örömkönnytől ázott arca,
Mindhármunkat haza várnak,
Ölelő karjukba zárnak.
Boldog lesz a találkozás,
Az ölelés, a simogatás,
Hiszen én is vérük vagyok,
Anya, apa fia vagyok
Zsombor 2012.12.06
Gaics Mihályné

Az idén januárban lesz 70 éve, hogy megtörtént a második
magyar hadsereg doni tragédiája. Rájuk is emlékezve, én most
a második világháború, néhány máig ismeretlen, magyar hősére is szeretnék emlékezni. Történetüket, édesapámtól tudom, aki
légvédelmi tüzérként vett részt a harcokban. A légvédelmi ütegeket Budapest előterében állítottak fel, a magyar főváros légterének
védelmében. A harcok szünetében, a katonák a légvédelmi tüzérek híres nótáját énekelték: „Szél viszi messze a fellegeket, felettünk lángol az ég.”
Igen, 1944-ben már lángolt a magyar égbolt. A földön a túlerőben lévő szovjet csapatok nyomultak előre, az égen pedig az akkori szövetségeseik, az amerikai repülőerődök százai bombázták a
magyar városokat, hadi célpontokat keresve, de támadásaiknak
vétlen polgári áldozatai is voltak. A bombázók túlerejével szemben,
kevés számú magyar légvédelmi üteg és szinte maroknyi magyar
vadászgép vette fel, az eleve reménytelen harcot. A bombázások
után, a tüzéreket is berendelték a fővárosba, segíteni a romeltakarításban. Itt találkoztak a légvédelmi tüzérek fegyvertársaikkal, a
magyar vadászgéppilóták ötfős kis csoportjával, és akik szintén a
mentésben vettek részt. Parancsnokuk, aki egyébként nem volt idősebb harmincévesnél, de haja már teljesen ősz volt, irányította az
alig huszonéves fiatal pilótákat a mentésben. Az egyik ház romjai
közül, egy haldokló hat éves korú, kisfiút hoztak ki a pilóták. A kisgyerek még élt, vérzett, ezért a pilóták óvatosan letették a földre.
A kisfiú kezeivel, egyetlen kincsét, egy játék mozdonyt szorongatott
görcsösen. A fiú menthetetlen volt. A parancsnok letérdelt mellé és
a fiú ingére tűzte saját repülős jelvényét A kisfiú észlelve a dolgot,
utolsó erejével megkérdezte: Pilóta bácsi, most már én is igazi repülős vagyok? Igen fiam, most már örökre velünk leszel az égben, a
repülősök között- válaszolta a parancsnok. A kisfiú még megtapogatta a mellén a repülős jelvényt, arcán egy utolsó mosollyal meghalt. Kinek ártott ez a gyerek? Miért kellett neki meghalnia? –tette
fel a kérdést, a zokogó parancsnok. A kisfiú mellett a föld csupa vér
volt. Azt ígértem neki, hogy már örökre velünk lesz az égben, teljesítsük hát ígéretemet- mondta az ősz hajú parancsnok és a kisfiú
vérével átitatott földből egy csipetnyit, fehér zsebkendőjébe kötve,
a zsebébe tett. Példáját követte a többi pilótatársa is. Másnap újra
jöttek a bombázók, gyilkos terhükkel, Budapest ellen. A légvédelmi
tüzérség igyekezett megakadályozni azt, hogy ez a több száz gépből álló repülőgép-kötelék eljusson a magyar főváros fölé. A próbálkozás, az óriási túlerő miatt, eredménytelen volt. Ekkor a nap irányából öt magyar vadászgép támadt a hatalmas repülőseregre. A
magyar pilóták, miután a harcban minden lőszerüket elhasználták,

igyekeztek, szinte fegyvertelenül szétszórni a bombázók fegyelmezett alakzatát. Elsőnek a magyar vezérgép nekirepült a bombázók
vezérgépének és vele együtt zuhant le a halálba. A magyar pilóták próbálták követni, parancsnokuk példáját. A meglepett bombázó repülőgépek között óriási keveredés és zűrzavar támadt. Halálos kergetőzés vette kezdetét, ahol a bombázók igyekeztek kitérni,
az őket elütni szándékozó magyar repülőgépek elől. Ez nem mindegyiknek sikerült, mert percek alatt megy négy bombázó zuhant le.
Az öt magyar pilóta hősi halált halt. Tettük nem volt hiábavaló, mert
a lezuhant gépek bombái, már nem tudtak kárt tenni a magyar fővárosban. Aznap sok fővárosi ember, köztük sok gyerek, köszönhette
életét ennek a néhány bátor embernek. Kik voltak, valójában nem
tudni, csak az a biztos, hogy magyar felségjelű gépek voltak. Az
egyenlőtlen harcot, a földről könnyes szemmel figyelő légvédelmi
tüzérek szerint, csak azok a pilóták lehettek, akikkel együtt takarították a romokat Budapesten. Csak ők lehettek képesek ekkora hősiességre, hisz ott volt velük a gépeiken, a kisfiú vérével átitatott pici
magyar föld, ami különös erőt adhatott nekik hőstettük végrehajtásához. Nemcsak a győzteseknek, hanem a veszteseknek is vannak
hőseik. A különbség az, hogy a vesztesek hősei többnyire ismeretlenek. Nevüket nem őrzik emlékművek, nincsenek róluk elnevezve utcák és terek. Nem tünteti ki őket a hálás utókor, nem kapnak
magas elismerést és jutalmat. Az utókor sokáig csak a győztesek
diadalát zengte. Magyar pilóták, akiknek még a nevüket sem tudjuk,
valahol Budapest határában jeltelen sírban nyugszanak. Nem tudjuk, kik voltak, várta-e őket haza szülő, feleség és gyermek. Hozzátartozóik legfeljebb csak egy hivatalos értesítést kaphattak: az apa,
a férj, a fiú harc közben eltűnt. Ez évekig táplálta azt a hiú reményt,
hogy a pilóta egyszer csak hazatér a családjához.
Az öt magyar repülős történetét, a háború után nem volt tanácsos
senkinek elmondani. A hivatalos politika akkor elhallgatta és ezért
feledésre kárhoztatta, a magyar pilóták önfeláldozását is. Eljön
majd az az idő, amikor már nyugodtan megírhatod a hősiességüket- mondta édesapám. Az idő eljött, az akkori szemtanúk közül,
már lehet, hogy senki sem él. A repülősök történetét, azért írtam le
most, hogy emlékük nem merüljön feledésbe.
Remélem a repülősök mennyországában a hős magyar pilóták,
élükön az ősz hajú parancsnokukkal, ölében a kisfiúval, vigyázó
tekintetükkel még most is őrzik a magyar légteret, amelynek védelméért az életüket áldozták. Ismeretlenek, de a mis hőseink ők is.
Amíg van, aki emlékszik rájuk, hőstettük nem tűnik el az idők homályában. Írásom célja, hogy ez még sokáig így legyen.
Fajszi Ferenc

Tájékoztató kitüntető címek
adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testületének
rendelete alapján minden évben lehetőség
van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”
„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj
cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) Ör.sz. rendelet szabályozza.
A címek adományozására javaslatot 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 javaslati lap és a rendelet a www.
janoshalma.hu címen elérhető, letölthető.
A javaslatokat 2013. március 1. napjáig Jánoshalma Város Polgármesterének kell
megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440
Jánoshalma, Béke tér 1.)
A kitüntető címek odaítéléséről Jánoshalma

Város Képviselő-testülete, mint adományozó
minősített többséggel dönt.
Az elismeréseket a Polgármester adja át
az adományozottnak, hozzátartozójának vagy
megbízottjának az alábbiak szerint, ünnepi
alkalmakkor:
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
címet a Városi Pedagógus Napon,
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”, „Jánoshalma Város Szociális Munkáért”, „Jánoshalma Város Sportjáért” címeket a Jánoshalmi Napokon,
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért” címet
a Köztisztviselői Napon,
„Jánoshalma Város Egészségügyéért” címet
a Semmelweis Napon,
„Jánoshalma Város Díszpolgára”, „Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”, „Jánoshalma Város Életmű” kitüntető címeket,
továbbá a „Bátorság érdemszalag” és „Az
Év Vállalkozója” díjat az augusztus 20-i
ünnepi testületi ülésen.

A z óvodában történt

Mikuláslátogatás

Luca napi hagyományőrzés az óvodákban
A Lucázás hagyományát mi óvodai egységenként elevenítettük fel és
ápoljuk tovább. Természetesen kihagyjuk belőle a boszorkánykodást és
egyéb babonákat. Ebben
az évben a Micimackó
csoport nagycsoportosai
kopogtattak be a Radnóti utcai óvoda többi csoportjába és jókívánságokat énekeltek a háziaknak.

December 6-án ismét ellátogatott
az óvodákba a nagyszakállú Mikulás. A gyerekek már hetek óta versekkel, dalokkal készültek az izgalmas találkozásra.
Miután ezekkel illően köszöntöt-

ték a jóságos öreget, ő is megörvendeztette az óvodásokat finomságokat rejtő piros csomagjaival.
Mielőtt elbúcsúzott a Mikulás megígérte, hogy egy év múlva ismét eljön
hozzánk.

Településünkön sokféle babona, szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Többek között a
Kotyolás és a Luca búza ültetése, melyeket mi is
hagyományaink közé soroltunk.

„Adja meg az Isten,
kendtek lúdjának annyi
zsibája legyen, mint a
réten a fű-szál, fű-szál!
Adja meg az Isten, kendtek disznajának akkora
szalonnája legyen, mint az aj–tó, aj-tó!
Adja meg az Isten, kendtek disznajának akkora
hája legyen, mint egy csö-bör, csö-bör!

Adja meg az Isten kendteknek annyi pénze
legyen, mint a pely-va, pely-va!
Kendtek tikja úgy ülje a tojást, mindt én ezt a
szal-mát, szal-mát!”
„Kendtek tikja tojjék, a másé csak tázzék.”
Refr.
„Hajnalodik, látom, a pálinkát várom.” Refr.
Minden versszakot más-más gyerek énekel, a
refrént pedig mindenki. Hogy a népi hagyományokhoz illően látványos is legyen az esemény,
a gyerekek magyaros népviseletet öltenek erre
az alkalomra.
Egy szakajtó szalmát is viszünk magunkkal,
melyre az utolsó versszakot éneklő kisfiú ráül,
majd szór belőle szanaszét. Annyi babonáskodást
csak viszünk a dologba, hogy azt mondjuk: „Vigyetek haza ebből a szalmából, rakjátok a tyúkok alá,
hogy jobban tojjanak!” Ezután a háziak valami kis finomsággal kínálják meg a jókívánságot
hozókat.
Somogyi Beáta
óvodapedagógus
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2013. január

Ünnepi fellépések

Guba-party

Hagyományunkat idén sem szakítottuk meg, és a Diákkonyhán megrendeztük a Guba-partyt december 18-án. Az iskola nyugalmazott pedagógusai
és jelenlegi dolgozói együtt ünnepeltek, és hallgatták a vidám karácsonyi dallamokat, verseket, amelyeket az általános iskola és a gimnázium diákjai adtak
elő. Ezen a délutánon került sor az alapítványi ajándékok átadására is. A jó
hangulatú ünneplést stílusosan diós és mákos guba falatozásával zártuk.

5. oldal

Karácsonyi ünnepség

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon iskolánk 9. osztályos tanulói Szőke Janka közreműködésével meghitt hangulatú karácsonyi műsorral lepték
meg társaikat.

Korcsolyázást hozott
a Mikulás

2012. december 19-én a városi karácsonyi ünnepségen szerepeltek diákjaink.
Az 1.a osztályból három igazi kiskirály (Rencsár Ábel, Ignácz Marcell, Zámbó
Zétény) mondott verset a „szépkorú“ és szépszámú nézőközönségnek, amivel megható perceket varázsoltak a hálás publikumnak.

Multikulturális karácsonyi
teadélután a gimnáziumban
2012. december 19-én multikulturális karácsonyi teadélutánt tartottunk a
gimnáziumi diákönkormányzat szervezésében. Diákjaink angol vetélkedőn
vehettek részt. Belga és thaiföldi cserediákjaink népdalokat és egy néptáncot tanítottak nekünk. A program része volt egy provence-i néphagyomány
felelevenítése is.

Végre elérkezett a MIKULÁS napja, amit várva-vártunk két okból is.
Egyrészt a szokásos ajándékok
miatt, másrészt ezen a napon mentünk Szegedre a Műjégpályára korcsolyázni.
Mindenki Mikulássapkát húzott,
ezzel is vidámabbá tettük a napot.
Három órát korcsolyáztunk kisebb
pihenők beiktatásával. A jégen könynyű volt minket felismerni a Mikulássapkáinkról.
Kora délután elmentünk a Dóm
térre, ahol hangulatos kézműves
Adventi vásár volt. Jót futkároztunk
a szalmabálákból épített labirintus-

ban, megcsodáltuk a gyönyörű kézműves kirakodóvásárt, egy-egy karácsonyi ajándékot is sikerült venni
szeretteinknek.
Miután tüzetesen körbenéztünk,
átsétáltunk a Széchenyi téri vásárba.
A kürtöskalács illata nagyon bódító
volt. A káprázatos díszítés szívmelengető érzéssel töltött el mindenkit.
Lassan el kellett indulni haza, de
otthon még folytatódott a boldogság,
amikor megjött a MIKULÁS!
Ez a kirándulás is egy felejthetetlen Mikulás ajándék volt számunkra.
Köszönjük!
ZÁMBÓ ZSÓFIA 7.G

Látogatás a Mikulásnál

A 6.G osztályosok tanáraikkal együtt furulyázták a közismert Csendes éj
című darabot, amivel a karácsony hangulatát varázsolták elő.

A JÖVŐ FÉNYJELEI

Ugyancsak ez a furulyás csapat muzsikált a templomi Adventi Hangversenyen is december 23-án.
A templom csodálatos akusztikája, az ünnep közelsége, a hangverseny
élménye örömmel töltötte el mind a közönség mind a szereplők szívét.

LOGO programozási verseny
Diákjaink december 5-én részt
vettek az Országos Logo Számítástechnikai Verseny iskolai fordulóján.
A verseny két részből állt. Az első 60
percben papíron, számítógép használata nélkül 3-4 kisebb feladatot
oldottak meg. Algoritmus- vagy programrészletet értelmezve kellett megrajzolni, amit a kitűzött programrészletek leírtak. Az utolsó feladatban
egy autó haladását kellett megrajzolni a városban a megadott utasítások alapján.

A második 60 percben 2 egyszerű
színes rajzos feladatot kell megoldani számítógépen LOGO programozási nyelv használatával.
Iskolánkból legjobban szerepelt: I.
Horváth Brigitta
II. Piriczki Beatrix
III. Kiss Anna
7. G osztályos tanulók, akik a 7-8os kategóriában versenyeztek. Gratulálunk eredményeikhez.

Négy évvel ezelőtt azzal a szándékkal indítottunk el a gimnáziumban egy
történelmi, művelődéstörténeti versenyt „MÚLT – KOR” címmel, hogy diákjaink minél jobban elsajátíthassák, megismerhessék nemzeti múltunk kiemelkedő eseményeit, személyiségeit, a magyar kultúra és művészet meghatározó
korszakait, alkotásait. Ebben a tanévben december 6-án rendeztük meg ezt
a vetélkedőt. A négy gimnáziumi osztály kilenc csapattal képviseltette magát.
Valamennyien nagyszerűen „vizsgáztak”, diákjaink alapos felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A jók között a legjobbnak a 12 – 13.N osztály Bennarik
Petra, Cziczovszki Kitti, Komáromi Kamilla, Kővári Liliána és Lódri Fanni által
alkotott csapata bizonyult a legjobbnak.
A fiatalok felkészültsége, motiváltsága, szellemi teljesítménye ismételten
megerősítette azon hitünket, melynek lényegét Arthur Conan Doyle a következőképpen fogalmazta meg: „Az iskolák világítótornyok. A jövő fényjelei.
Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a
jobb, és bölcsebb.”
V., M.

2012. december 17-én egy borús,
de mégis szép téli reggelen 50
hunyadis, első és másodikos kisgyerekkel indultunk útnak a Mikulás
bácsihoz Nagykarácsonyba.
Ilcsi manó fogadott bennünket. A
Mikulás bácsi őt bízta meg, hogy minden programjára kísérjen el bennünket, amire ő meghívta kis csapatunkat. Először a Nagyszakállú játszóházába vitt minket kedves manónk,
ahol a gyerekek kézműveskedhettek,
trambulinon ugrálhattak, babázhattak, rajzolhattak. Még egy tanulságos bábelőadást is megnézhettünk
a szelektív szemétgyűjtés fontosságáról.
Ezután fogadott bennünket a
Mikulás bácsi személyesen! Kis csomaggal, és nagyon sok jó tanáccsal
látta el lurkóinkat. Dolgozószobájá-

ba is betekinthettünk, és láthattuk
60000-es levélgyűjteményét. Udvarában felülhettünk szánkójára, megcsodálhattuk sok-sok dámszarvasát.
Játékokat cserélhettünk titkos fiókos
szekrényében. A jóság kútja elnyelt
minden rosszaságunkat, amit belekiabáltunk.
Végül labirintusvárosba kalauzolt
Ilcsi bennünket, ahol még egy jót játszottak iskolásaink.
Mielőtt még hazaindultunk emléktárgyakat vehettünk a karácsonyi
vásárban.
A rengeteg színes programtól jól
kifáradva, de nagyon boldogan indultunk haza. Kitűnően éreztük magunkat, és kívánjuk, hogy egyszer minden kisgyerek látogasson el Nagykarácsonyba a Mikulás bácsihoz! Megéri, csodás gyermeki élmény!

Célom a jövőm…
Vizsgadolgozattal fejeződtek be a felvételi előkészítő foglalkozások a
Hunyadiban.
Hagyományunkhoz híven ősszel meghirdettük ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásunkat a negyedikes és nyolcadikos tanulók részére. Nagy
örömünkre sok diákunk jelentkezett, és kitartott a végsőkig. A legbátrabbak
december 7-én egy záró dolgozat formájában adtak számot az újonnan megszerzett ismereteikről. Tanítványainknak gratulálunk a jó teljesítményekhez.
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6. oldal

Adventi lelkinap
pedagógusoknak
December első napján intézményünk pedagógusait adventi lelki napra hívták Kecskemétre, a Szent Család Plébániára.
A délelőttöt közös szentmisével kezdtük, melyet Dr. Bábel Balázs, egyházmegyénk főpásztora celebrált. Prédikációjában kihangsúlyozta többek között,
hogy a nemzet értékválságban van, meg kell szüntetni az emberi közömbösséget, ezért is hirdette a pápa A HIT ÉVÉT. Felhívta a figyelmünket arra is,
hogy akinek van hite, az nagy kegyelemben részesül, aki át is tudja adni azt,
az nagy boldogságban.
A program folytatásaként Hoffman Rózsa, oktatásért felelős államtitkár
asszony előadását hallgattuk meg, aki kifejtette, hogy vissza kell állítani azt
az értékrendet az oktatásban is, amely Európát naggyá tette, hiszen amilyen
a ma iskolája, olyan lesz a holnap Magyarországa.
Ezt követően Nagy Attila, a kecskeméti Piarista Gimnázium igazgatója
osztotta meg velünk oktatással, neveléssel kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait.
Ez a nap reményt adott számunkra, hogy a mag, amit elültettünk a gyermekekben, egyszer, valamikor majd szárba szökken.
Csimáné Balázs Zsuzsanna

Közgyűlés

ra való készületben. A szentmisék után közös reggeli következett az iskola
ebédlőjében Anita nénivel és a káplán atyával. Sok meghitt hangulatú beszélgetés is folyt az együttlétek során. A diákokat a plébános atya advent utolsó
vasárnapján megjutalmazta a szentmisén.
Reméljük, hogy a kitartó gyermekcsapat szívébe zárta a hajnali misék
hangulatát, és a jövő évben még többen csatalakoznak a rorátékat látogatók közösségéhez.
Czellerné Ádám Mária

Klubnapközi

tötték a Mikulást. Meghallgatták az egész évi cselekedeteikért járó dicséretet, vagy elmarasztalást és a jövő évre vonatkozó jó tanácsokat, majd megkapták a várva várt csomagot is. Diákjaink megígérték, hogy jó magaviseletükkel, önzetlen segítségnyújtással igyekszenek kiérdemelni, hogy Szent Miklós püspök a következő esztendőben is ellátogasson hozzánk és megajándékozzon bennünket.
Völgyesiné Marancsik Tünde

Az idősek otthonában
jártunk
Iskolánk színjátszósai karácsony előtt több alkalommal is megörvendeztették betlehemes játékukkal városunk lakóit. December 20-án csütörtökön
a Pelikán Idősek Otthonában jártak, ahol az énekkarral közösen szép előadás keretében felidézték Jézus születésének történetét. Bízunk benne,
néhány percre sikerült elfeledtetniük közönségünkkel a mindennapok gondjait, nehézségeit.
A gyermekeknek köszönjük a felkészülést, a pedagógusoknak az áldozatos munkát.
JSZE

December 4-én a Diákönkormányzat megtartotta évi közgyűlését, melyet
a Diáktanács készített elő és bonyolított le. Elsőként meghallgattuk Czeller
Ágnes DÖK elnök beszámolóját az év eleji szervezési feladatokról, a Csibeavató programban való részvételről, illetve a folyamatosan végzett tevékenységekről: a TŐR (tisztasági őrjárat), a véleménydoboz működtetése és az
Agytupír játéksorozat, mely keretében havonta logikai, ügyességi bajnokságra nevezhetnek be a diákok. Szervezés alatt áll a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság munkatársainak a számítógép veszélyeiről szóló előadása is.
A beszámoló után közérdekű kérdésekre kaptak válaszokat a tanulók az igazgatónőtől és az érintett pedagógusoktól.
Több volt ez, mint egy jó hangulatú délutáni összejövetel, hiszen a diákok
örömmel és aktívan vállaltak feladatokat, saját, kreatív ötletekkel álltak elő,
és a megvalósításban is tevékenyen részt vettek, fejlesztve ez által személyiségüket és környezetüket.
DÖK

Bors néni

Kisdiákjaink nagy örömére 2012. december 5-re színházlátogatást szerveztünk Kecskemétre. Az előadást megelőzően sétát tettünk a főtéren, megcsodáltuk a karácsonyi vásár forgatagát. La Fontaine Bors néni című előadását 46 érdeklődő diákunk tekintette meg a Katona József Színházban. A
darab modern stílusa, vidám dalai elvarázsolták a lelkes közönséget.
Csimáné Balázs Zsuzsanna

„Szép Magyar
Beszéd” verseny

2013. január

Iskolánkban minden hónap utolsó
péntekén klubnapközit tartunk, amelyet a
napközis diákok mindig izgatottan várnak.
Ilyenkor a főszerepet
a tanulás helyett átveszi az alkotókedv, kreativitás, örömteli barkácsolás. Decemberben a közelgő ünnepekre való tekintettel
ezt az alkalmat egy
héttel korábban tartottuk meg. A gyermekek
a következő tevékenységek közül válogathattak: karácsonyi képeslapok, ablakdíszek, mécsesek
készítése, de „születtek” spatulából apró hóemberkék is. Ki-ki szándéka szerint ajándék gyanánt is ügyeskedhetett apukának, anyukának, családtagoknak, sőt az idősek otthonába is vittünk az alkotásokból.
Természetesen azokra a tanulókra is gondoltunk, akikhez nem áll közel a
manuális tevékenység, ők aerobic foglalkozáson vagy filmvetítésen vehettek részt.
Buzder Mónika

Korcsolyáztunk Baján

Christmas tea party

A Szent Anna Katolikus Óvodában és Általános Iskolában kiemelt szerepet kap az idegen nyelv oktatása. Amikor idegen nyelvet tanulunk, nagyon
fontos, hogy megismerjük a célnyelvi ország kultúráját, szokásait. Ez vezérelt bennünket, amikor – a tavalyi év sikerén felbuzdulva – idén is megrendeztük az angol nyelvet tanuló gyermekek számára karácsonyi tea partinkat.
Egy kellemes délután keretében beszélgettünk erről az igazi angol szokásról,
tejjel ittuk a teát - amit igyekeztünk szakszerűen elkészíteni -, és karácsonyi
kvízt töltöttünk, hogy még jobban megismerjük az angolszász kultúrát. Egy
kis ízelítő ismereteinkből:
Az angol teakultúra világhíres. Az indiaiak és kínaiak után az angolok
isszák a legtöbb teát, 165 millió csészét naponta.
Az angol teázás hagyománya egy érdekes történet, maga a teázás pedig
egy különleges szertartás. Az igazi angol tea készítése egy ceremónia, amit
vendégek számára a mai napig illik betartani.
Angliában nem filterből készítik a teát – hiszen, ahogy egy angoltól hallottam: „Az nem igazi tea!” – , hanem a tealeveleket forrázzák le.
Hogy is néz ki valójában az „afternoon tea” vagyis „ötórai tea”? Az angol
délutáni teázás valójában egy uzsonna. A legenda szerint, a 19. század elején Anna Maria Russel (a hetedik bedfordi hercegnő) rendszeresen éhes volt
ebéd és vacsora között – ami nem csoda, ha este 9-kor szolgálták fel a
vacsorát! -, így megkérte a cselédjét, hogy a tea mellé készítsen egy szendvicset. Ez a szokás elterjedt az arisztokrácia körében, és a szendvicsek mellé hamaroson mini süteményeket is tálaltak. Néhány évtizeden belül a délutáni teázás a felső és középrétegekbe tartozó családok mindennapos étkezésének fontos részévé vált.
Salac Éva

Advent a katolikus óvodában

Itt a tél, eljött a téli sportok ideje. December 14-én délután 17 lelkes diákkal korcsolyázni indultunk Bajára, a Petőfi-szigeten felállított jégpályára. Többen közelebbről is megismerkedtek a jéggel, de ez nem vette el a kedvünket a januári folytatástól.
Komáromi Róbert

Ép testben, ép lélek

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Szauter Erzsébetnek, a jánoshalmi Gyógynövény – Drogéria üzlet tulajdonosának és Dr. Visholcz Béla
ügyintézőnek, a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola részére
nyújtott önzetlen segítségükért, melynek köszönhetően huszonnégy rászoruló gyermek multivitamint kaphatott ajándékba.

Advent

Advent: a várakozás ideje, Jézus születésére való készülődés, aki emberré lett értünk és a megváltás örömét hozta a földre. Ennek jegyében december 20-án iskolánkban lelkinapot tartottunk. Nagy örömmel köszöntöttük plébános atyát, Norbert atyát és Pribitek László atyát, akik kicsik és nagyok lelki felkészülését segítették értékes gondolatokkal. A lelki készülődés után a
korábbi évekhez hasonlóan családias hangulatban ünnepeltük a karácsonyt.
A műsorban karácsonyi dallamokat hallottunk furulyásainktól és az énekkartól, majd diákjaink színvonalas betlehemes játékkal elevenítették fel Megváltónk születésének történetét. A pásztorjátékot december 22-én a délelőtti szentmise előtt újra eljátszották az egész egyházközség gazdagodására és örömére.

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2012-2013-as tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános
iskolák 5-8. évfolyamos diákjai számára. A verseny házi fordulóját december 5-én tartottuk.

Csofcsics Erika

Adni jó

Az adventi időszakban a katolikus óvodás gyerekek közös gyertyagyújtásra hívtak kicsiket és nagyokat.
Advent a várakozás időszaka. Az adventi koszorún a sorban meggyújtott
gyertyák fényessége jelzi a karácsony ünnepének, Jézus eljövetelének közelségét. Az óvodás gyerekek izgatottan várták a közös keddi gyertyagyújtást.
Minden csoport az ünnepet idéző énekkel, verssel készült. Az együtt ünneplés hangulatát a katolikus iskolás gyerekek élményt nyújtó betlehemi előadása fűszerezte.
Az ünnepet, a gyerekekkel közösen készített mézeskalács elfogyasztása zárta.
Díjazottak: I. helyezet Czeller Ágnes (7. osztály), II. helyezett Sós Bence
Bálint (6. oszt.) és III. helyezett Kabai Stefánia (8. oszt.)
Szente Mariann

Mikulás az iskolánkban

Szent Miklós püspök ebben az évben is ellátogatott iskolánkba.
A gyerekek nagy izgalommal várták, kedves verssel, szép énekkel köszön-

Szili Rolandné óvodapedagógus

Készülődés adventben

A napközis munkaközösség kezdeményezésére iskolánk tanulói ebben az
évben is szép számmal vettek részt a hajnali szentmiséken. Néhány gyermek már a hónap elején elhatározta, hogy minden nap jelen lesz a rorátékon. Dicséretre méltó elhatározás volt, amit többen is teljesítettek. Zsolt atya
és Norbert atya elmélkedései igazán segítettek mindannyiunkat a karácsony-

A napközis
munkaközösség már novemberben elkezdte
a készülődést
a karácsonyra.
Minden osztályban jótékonysági játékgyűjtést
szerveztünk.
A hónap során
összegyűlt játékokat december 12-én adtuk
át a fogyatékkal
élő gyermekek részére. Az ajándékátadáson minden évfolyamból részt vett
néhány lelkes tanuló. Nagyon szép és meghitt ünnepi pillanatokat éltünk át
együtt: közösen imádkoztunk, verseltünk és énekeltünk. Reméljük jövőre is
megvalósulhat a gyerekek jóvoltából egy ilyen közös ünneplés.
Friebertné Radvánszki Rita
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Ünnepi pillanatok…

2012 adventjében fontosnak éreztük a
személyes ráhangolódásunk mellett, hogy
közösségünk együtt is készüljön a Szeretet ünnepére.
Az advent tele lehet külsőségekkel: csillogó kirakatok, aktivitások, vásárlási láz, anya-

gi gondok de a szíve mélyén mindenki valami „különlegesre „vár. Egy várakozás mitől
lehet különleges?
A csoda ott születik, ahol ki tudjuk mutatni
érzéseinket, szeretetünket hozzátartozóink,
barátaink minden embertársunk felé. Ezért

tartottuk fontosnak, hogy egy közös
estén, örömteli pillanatokat éljünk meg.
Már élmény volt a program előkészítése is: sokat nevettünk, jó volt együtt
lenni.
A gyerekek is és a felnőttek is
oldott, felszabadult légkörben játszottak a jelenetben (A beteg erdő meséje,
és az öröm városa mesében), zenéltek, énekeltek.
A szereplők és a közönség megtapasztalta azt az élményt, hogy mit
jelenthet egy olyan közösség, ami teljes mértékben családiassá, bensőségessé válik.
Többek szeretetéből felajánlott sütemények, forralt bor mellett még sokáig
beszélgettünk, mert őszinte érdeklődést és odafigyelést tapasztaltunk egymás felé.
Ezt a kapcsolatot szeretnénk megőrizni az
év folyamán, és több alkalommal lehetőséget teremteni a találkozásokra.
Fokoláre lelkiség közössége

Részvétel a
VIII. Diák Traktoros Vetélkedőn
adatok között szerepelt szabályos elindulás,
megállás, szlalomozás, adott körökben való
fordulás, célba tolatás. Iskolánkat Pálmai
Dániel 14/t osztályos tanuló és Katus Kristóf 12/a osztályos tanuló képviselte. Az eddigi versenyekkel ellentétben, az idei évben

csak egyéniben kerültek értékelésre a tanulók. A részpontszámok összesítése után Pálmai Dániel az ötödik helyezést, Katus Kristóf az elhibázott tolatást követően a tizenhetedik helyezést szerezte meg. Gratulálunk a
versenyzőknek!

A VM Agrár Szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
tanulói 2012. december 6.-án az immár
nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Diák Traktoros Vetélkedőn vettek részt
Csongrádon, amelyet a helyi Bársony István
Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szervezett. A szervező iskola a versenyt összekötötte az iskola fennállásának 85. évfordulója alkalmából megrendezett Bársony-héttel. A megmérettetésen
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében a „T” kategóriás képzést folytató iskolák
vettek részt. Két fő képviselte az iskolákat,
így a tizenegy iskolából összesen huszonkettő tanuló mutatta meg a tudását. A versenyzők elméletben KRESZ-vizsga feladatot, gyakorlatban ügyességi pályán oktatótraktorból és pótkocsiból álló szerelvénnyel
mérték össze a tudásukat. A gyakorlati fel-

7. oldal

Tisztelt Vízfogyasztók!

2013.01.01-től a Városgazda Kft-től a szolgáltatói feladatokat átveszi a Bajavíz Kft.
Ezzel az önkormányzat eleget tesz a jogszabályi előírásoknak. A Fogyasztók az átadásátvételi eljárástól függetlenül folyamatos
vízellátásban részesülnek. A december 31-ig
kiszámlázott díjakat még a Városgazda Kft
fogja beszedni. Ezúton is szeretnénk felhívni a tartozók ﬁgyelmét, hogy a tartozásokat
folyamatosan behajtó cégnek és közjegyzőnek adják át. Kérjük, ﬁzessék hátralékaikat,
hogy plusz eljárási díj nélkül tudják le számlatartozásaikat. A hátralék behajtás érvényesítése érdekében az új szolgáltató együtt
működik a Városgazda Kft-vel a további
vízkorlátozások tekintetében.
2013.január 01-től a Városgazda Kft jelenlegi ügyfélszolgálatán, csak a január 01 előtti
vízdíj problémák kezelése és a korábbi vízdíjak beﬁzetése történhet. Erre továbbra is
rendelkezésre áll az ügyfélszolgálat mind
személyesen, mind telefonon. Ezután már
csak az elmaradt ﬁzetésről fogunk korábbi
Fogyasztóinknak felszólító levelet küldeni.
A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés öszszes problémájával (csőtörés, vízbekötés,
számlázás, stb.) 2013. január 01-től a Bajavíz
Kft-hez kell fordulniuk. A szippantás bejelentése továbbra is lehetséges lesz a már ismert
telefonszámon munkaidőben (77/402-493).
Az új Szolgáltató már a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban többször közzétette
tájékoztatását, melynek egy részét ismét az
alábbiakban közöljük az általuk adott kiegészítésekkel:
….”A Bajavíz Kft a szolgáltatás átvételét
követően minden fogyasztóval új szolgáltatási szerződést fog kötni. A Bajavíz Kft szolgáltatási területén a lakossági fogyasztók
kéthavonta kapnak számlát, melyek közül

a január-február, május-június és szeptember-október havi az előző fogyasztásokból
becsült átlagszámla, míg március-április,
július-augusztus és november-december
hónapokról a vízórák leolvasásán alapuló
számla készül. A fogyasztóknak lehetősége
nyílik a vízóra állások bejelentésére is, amit
minden páros hónap 1-je és 20-a között tehetnek meg az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon: 06-79/426-991,
E-mailen: ugyfel@bajaviz.hu
Honlapon: www.bajaviz.hu
A mérőállás bejelentéséhez a fogyasztás helyének, a fogyasztó nevének és telefonszámának bediktálása is szükséges.
A közületi fogyasztók havonta kapnak számlát, Ők a mérőállásokat minden hónapban a
hó vége előtt jelenthetik be.
MŰSZAKI HIBABEJELENTÉSRE CSAK A
BAJAVÍZ KFT 79/426-991-ES KÖZPONTI
TELEFONSZÁMÁN LESZ LEHETŐSÉG.”
Az alábbiak ügyintézésére a bajai központban lesz lehetőség:
• közműnyilatkozatok kérése
• befogadó-nyilatkozat kérése
• fogyasztóváltás ügyintézésére
• személyes adategyeztetésre
• vízbekötés/csatornarákötés ügyintézésére
A jánoshalmi telephelyen fentiek ügyintézésére nem lesz lehetőség.
Amennyiben kérdésük van, vagy további információhoz szeretnének jutni kérjük hívják
a Bajavíz Kft ügyfélszolgálatát (06-79-426991), vagy keressék fel a Bajavíz Kft honlapját (www.bajaviz.hu).
A Városgazda Kft a továbbiakban a vízellátással és szennyvíztisztítással-elvezetéssel
kapcsolatosan ügyeletet, készenlétet nem
tart fenn és tájékoztatást csak az ügymenetekről, elérhetőségekről tud adni.

MEGHÍVÓ

A Felső-Bácskai borok
23. nemes versenyét

rendezi meg Jánoshalmán a
Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete
Borverseny ideje:
2013. február 16. (szombat) 9-17 óra
A verseny helye: Gazdakör Székháza
Nevezés feltételei: - nevezési díj: 1000 Ft/minta
- bormintát egységes üvegben kell leadni
- egy mintából három üveggel, fajta megjelöléssel ellátva
Üveg felvehető és egyben leadása:
az Egyesület Székházában (Jánoshalma, Bemáth Z. u. 7.)
2013. február 15.(péntek) 9-17 óráig

Szeretettel várunk mínden érdeklődőt a borversenyre!

MEGHÍVÓ
Felső- Bácskai borok 23. nemes
versenyének eredményhirdetésére

Időpont: 2013. február 23. 16 órakor
Helyszín,: Korzó Étteremben
Bácskossuthfalvi(vajdasági) pálinkabemutató és kóstoló:18-19 óráig
Utána vacsora, zene, tánc, tombola. (Belépő ára: 3500 Ft/fö)
Jegyek elővételben kaphatók 2013 február 22-ig:
Dági József Jánoshalma, Jókai m. u. 55. tel: 77/401-442; 06-70/453-5617
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9.. tel: 06-20/965-70-21
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!
Dági József
Farkas László
Ádám Gyula
elnök
alelnök
Felső-Bácskai Hegyközség elnöke

Gazdakör 2013-as
évi rendezvényei:
Január 15.. du 16 óra Növényvédelmi előadássorozat indulása Zöldkönyves
tanfolyam, zöldkönyv meghosszabbítása
Február 15 de. 9-16 óráig borminták leadása, Helyszín: Gazdakör székháza
Február 16 de.9-13 óráig Borverseny, Helyszín: Gazdakör székháza
:Február 23: du 16 órakor Borverseny eredményhirdetése, 18 órakor
Bácskossuthfalvi pálinkakóstoló, 19 órától vacsora, (tánc, tombola)
Helyszín: Korzó étterem
Május 25: Orbán-napi Ünnepség
Helyszín: Orbán szobor, Gazdakör székháza
Szeptember 13.-14: Szüreti Napok,
Kertészeti és növénytermesztési kiállítás
Szeptember 15: 100 éves a jánoshalmí Gazdakör
Helyszín: Gazdakör székháza
Kérjük Gazdatársainkat a rendezvényeinken való aktív részvételre!
Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

Meghívó

2013. január 15- én kedden 16 órakor Zöldkönyves Növényvédelmi Tanfolyam indul a Gazdakör Székházában, melyre minden
gazdálkodót szeretettel várunk!
Helyszín: Gazdakör székháza
Gazdakör, Gyümölcs-és Szőlőtermesztők Egyesülete Választmánya

MEGHÍVÓ

a jánoshalmi 60. sz.
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

Galamb KIsállat Kiállítás

t
rendez, melyre tisztelettel meghív minden érdeklődőt

2013. január 12-13-án

a
Dr. Fenyvesi Máté Városi Sportcsarnokba
(Bernáth Zoltán u.1.)
A kiállítás nyitva tartása:
2013. január 12-én
8-19 óráig
2013. január 13-án
8-14 óráig
Díjkiosztó: 2013. január 13-án 14 órakor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
60. sz. Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
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A d i et et i ku s
t a n ác sa i

Kádár Múzeum a borotai
Koch Borászatban

Milyen vitaminokra van
szükségünk télen?

Koch Csaba: „ A múltat és a jelent
kapcsoljuk össze a jövő érdekében”

Minden korszakban közös felelősség a nemzeti emlékezet ébrentartása. Gyökerek nélkül egyetlen nemzet sem képes a szerves, harmonikus fejlődésre, vallja Koch Csaba borotai borász. A KochVin Kft. tulajdonosának filozófiája szerint, ha ki-ki a
maga szakmai területén hozzá tud tenni az örökségvédelemhez, akkor nemzeti kérdésben lerótta az őseink iránti kegyeletet és tiszteletet. Ha ez
az örökségvédelmi gesztus turisztikai vonzerőt is
jelent, akkor megsokszorozta a mondandóját. Ezzel
pedig hozzájárul a nemzet egységéhez.
- Gyermekkoromban Borotán az egyik szomszédunk egy kádár mester volt, láttam, hogy készül a
hordó, a mai napig látom magam előtt a szorgos
ember munkáit, akire szívesen emlékezem. A borkészítés hagyományaihoz legközelebb a hordókészítő
kádár mester áll. A családi borászatomban a hagyományos technológiákat tisztelve készítjük sikeres
borainkat. Úgy éreztem, hogy ebben a környezetben
egy Kádár Múzeumnak is helyet kell biztosítanunk –
mondja az országszerte ismert borász.
A borotai birtokot Koch Csaba 1996-ban vásárolta meg. Akkor egy
több mint száz éve készült igazi vert falú, klasszikus mestergerendás parasztház állt magában. A házat sajnálta elbontani, úgy érezte, hogy ez az épület köti össze őt és a borászatát a múlttal. Eközben egy akkor elhunyt hajósi kádár hagyatékát kínálták fel az örökösök. A teljes szerszámkészletét megvásárolta, s ekkor született meg
az elképzelés, hogy a régi tanyából kialakítanak egy skanzen jellegű,
száz évvel ezelőtti kádár lakást. Mellette egy műhelyt és egy hagyományos hantolt pincét építettek. Ez utóbbi azért is különleges, mert a
Bácskában nincsenek olyan löszfalak, amelyekbe pincét lehet vájni
úgy, mint Császártöltésen vagy Hajóson. Itt az építők a talajvíz szintjéig mentek le, s fölötte fedték be a pincét. Ez is megtekinthető a lakás
és a műhely mellett.
A pályázati támogatással kialakított Kádár Múzeumban akadálymentesítéssel készült a felújítás. Külön mozgássérült parkolót is létesítettek, a fürdőt, mellékhelyiséget szintén használhatják a mozgássérültek is.
- A lakásban nagyon sok családi ereklyénk, használati eszközünk
van, melyet még a nagyszülők, hagytak ránk. A hajósi- császártöltési Koch család életének egy darabját mutatjuk be a kiállításon. Köztük egy, a szívemhez közel álló ereklyét, a nagymama 1938-as ruháját. Aki betér hozzánk, térítésmentesen megnézheti a kiállításunkat mondja Koch Csaba.
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A kulturális látványosságot a Koch-Vin Kft. kiegészítette egy bortaxi
szolgáltatással is. Egy 9 fős kisbusszal Szeged, Baja, Kecskemét
távolságból szállítják a vendégeket. Borkóstolókra hozzák az érdeklődőket, akik a nyáron átadott panzióban szállhatnak meg. A panzió, a
borkóstoló, és a Kádár Múzeum a pihenést, a gasztronómiai szolgáltatást és a néprajzi-, kulturális élményt nyújt együttesen. A borkóstolás mellett bácskai receptek alapján készült kemencében sült ételekkel, csülökkel várják a turistákat. A bortaxi és a projektben alkalmazott
marketing kommunikáció végre megoldást kínál arra, hogy turistacsoportok gondtalanul látogathassák meg a borászatokat.
Az 50 315 528 Ft összköltségű fejlesztés az Új Széchenyi Terv
keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, 35 220 869 Ft vissza nem térítendő támogatás
mellett.
Pályázati azonosító: DAOP-2.1.1/K-11-2011-0006
Megvalósítási időszak: 2012.03.01. - 2013.02.28.
Vissza nem térítendő támogatás: 35 220 869 Ft.

A fényhiány, a diétázás, a gyorsételek
fogyasztása miatt télen nagyon fontos, hogy
szervezetünket hozzájuttassuk az olyan vitaminokhoz, amelyeket ilyen feltételek mellett gyorsan felhasználunk. Napi vitaminszükségletünket legjobb természetes forrásból pótolni.
A vitaminok közül szervezetünk csak néhányat tud maga előállítani, a többit táplálékainkkal kell felvennünk. Télen a fertőző légúti betegségek könnyebben terjednek, és a
betegségek legyőzéséhez szükség van kellő
mennyiségű vitaminra.
Megfázás elkerülése érdekében sok C-vitaminra van szükségünk. A C-vitamin erősíti
az immunrendszert, hozzájárul a vírusok és
baktériumok elleni küzdelemben. Mivel főzés
során a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalmának nagy része elvész, a legjobb nyersen fogyasztani ezeket az élelmiszereket.
Stresszesen élők kezdjék a napot egészséges reggelivel, fogyasszanak müzlit, mogyorót, dióféléket, napraforgómagot.
Ezek ugyanis sok B1-vitamint tartalmaznak.
A B1-vitamin idegvédő, segít a stressz leküzdésében, a téli fényhiányos időszakban különösen nagy szükségünk van rá. A húsokban

is megtalálható, nagyon jó B1-vitaminforrás
a sertéshús és a csirkehús. A legegészségesebb választás a csirkemell, stresszes életmódúaknál nem árt, ha rendszeresen szerepelnek az étlapon a belőle készült ételek.
Az autóvezetés, a számítógépezés, az
olvasás nagyon megerőltető a szemnek,
különösen a téli hónapokban, amikor rövidek a nappalok. Szürkületben már nehezen látunk, a képernyő előtt dolgozók gyakori panasza az égő érzés a szemben. A
szemünk egészséges működéséhez A-vitaminra van szükségünk. Kiváló A-vitaminforrás a sárgarépa, a sárgadinnye, a spenót
és a tojás.
Aki az ünnepek alatt felszedett kilókat még
a téli hónapokban megkísérli leadni, annál
könnyen kialakulhat vitaminhiány. A B6-vitamin nagyon gyorsan kiürül a szervezetből, ennek pedig idegesség, ingerlékenység, menstruációs panaszok, szájzug berepedés lehet a következménye. B6-vitamint
tartalmaz a banán, a sörélesztő, a csirkehús
és a lencse.
Faragóné Hován Éva
dietetikus

Jánoshalma, Rákóczi u. 5.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egészségoldal Fiziotherapeuta szemmel
„Az egészség nem kerül semmibe, a betegség viszont milliókba.”

Mindannyiunknak van gyenge pontja, Achilles-sarka.
Valakinek több is. Ez egy velünk született adottság, és
a mi feladatunk ezt felismerni, óvni, erősíteni, ápolni. Az
egészség nem egy állandó állapot. Az folyamatosan változik, és talán abban egyet értünk, hogy nincs teljesen
egészséges ember. Folyamatosan képződnek a testünkben beteg, életképtelen, vagy agresszív sejtek, amit képesek vagyunk lebontani egészségi állapotunktól függően.
Sokszor "magától" meggyógyulunk. De általában a mai
civilizált világban szakembert keresünk fel szinte minden
problémával. 100 évvel ezelőtt, ha orvos ment egy házhoz, ott már nagyon nagy baj volt. De fogjuk arra, hogy
az előttünk élő nemzedékek erősebbek voltak. Mi már
gyengébb genetikával és kényelmesebb életmódunkkal
puhányabbak lettünk. Értelemszerűen akkor több energiát kéne fordítanunk szervezetünk erősítésére. Hogyan
tudjuk erősíteni szervezetünket, illetve hogyan vagyunk
képesek gyógyítani magunkat?
Három alappillére van a gyógyulásnak: 1. hiánykomponensek pótlása – lehetőleg természetes úton -, tehát
amire szervezetünknek szüksége van, 2. méreganyagok, homotoxinok kiűrítése, 3. pihenés, regenerálódás
– ez utóbbit hajlamosak vagyunk elfelejteni. És persze
van még egy negyedik ráadás – mint általában -, az aktív
életmód!
Legjobb módszer, ha mindhárom pillérre támaszkodunk, és lehetőleg nem időszakosan, hanem folyamatosan, naponta. Ez meggyőződés, türelem és akarat kérdése. Nagyon sokan tudják mit is kéne csinálni, csak
az elhatározás hiányzik. Kezdjük a 2. alappillérrel, a –
manapság nagyon divatossá vált kifejezéssel – a méregtelenítéssel. Milyen szerveink képesek méregteleníteni?
Májunk – szervezetünk gyógyszertára; vesénk – vérünk
szűrőberendezése; tüdőnk – légcserével; és a bőrünk –
testünk kültakarója és legnagyobb szervünk. Ezen felül
természetesen az összes szervünk közvetetten részt vesz
a salaktalanító folyamatokban, hiszen szervezetünk kerek

egészet alkot. És mindezt egy szervünk koordinálja: az
agyunk. Tehát megfelelő pozitív beállítottsággal, gondolatokkal, relaxációval minderre rá tudunk segíteni önerőből.
Hogyan tudunk például a bőrünkkel méregteleníteni?
Elsősorban vérbőséget kell előidézni. A bőr alatti szövetekben – attól függően, hogy mennyi zsírt tartalmaz – rengeteg méreganyag, mediátor rakódik le. Minél régebb óta
alakulnak ki a lerakódások, annál nehezebb azokat mobilizálni és kipucolni a szervezetből.
Vérbőséget elő lehet idézni különböző masszázsokkal, de természetesen senki nem várhatja, hogy egy paszszív módszertől teste teljesen meg fog tisztulni. A leghatékonyabbak az aktív módszerek. Ezért is találták ki az
északi népek a szaunát, hiszen a zordabb időjárás miatt
ritkábban izzadnak, így a felszaporodott só és toxinok
nagy mértékben leterhelik a májukat és a veséjüket. Az
ősmagyaroknak is volt egyébként egyfajta "sátorszaunájuk", ami egyes vélemények szerint hatékonyabb, mint a
manapság divatos "finn" szauna. (Érdekességképpen: a
dél amerikai őslakosok egyáltalán nem izzadnak – nincs
verejtékmirigyük, mivel a magas páratartalom miatt felforrósodna a testük.)
Manapság a civilizált ember kellemetlennek érzi, ha
izzad. Ezt különböző mesterséges illatanyagokkal próbálja elkendőzni, pedig az izzadás egy természetes folyamat, emelett szexuális töltete is van. Minél jobban gátoljuk az izzadást, annál jobban fogunk izzadni, ill. annál több
méreganyag halmozódik föl szervezetünkben. Az izzadságnak, ha egészséges szervezetből párlik ki, nem szabadna büdösnek és sósnak lenni. Mi magyarok, ahelyett, hogy kihasználnánk egyre melegebb időjárási viszonyainkat a méregtelenítésre, irodában, autóban folyamatosan légkondíciónálót használunk, mely gátolja az izzadást – ezáltal a méregtelenítő folyamatokat. (Emellett a
légkondícionálók tönkreteszik légzőszerveinket, arcüregünket, allergiára hajlamosítanak, és az ízületeket is károsítják! Persze valakinek ez is üzlet!) Naponta kéne legalább 1 óra hosszát olyan fizikai tevékenységet folytatnunk, mely kellően megizzaszt, ezáltal eltávolítva a feleslegessé vált méreganyagokat. Ilyenkor nemcsak a bőrön
keresztül távoznak a méreganyagok, hanem testünk belső hőmérsékletének emelkedése miatt a vérben is könynyebben elbomlanak a primitív kórokozók.
A vidéken élő embereknél, vagy fizikai munkát végzőknél ez az izzadásos folyamat általában megvalósul. Ez a

probléma inkább a városi, irodai, vagy szellemi dolgozókat érinti.
Mégis mi lenne a legideálisabb testgyakorlás? Nagyon
fontos, hogy a légzésnek és a mozgásnak harmonizálnia kellene egymással. Ezt a nyugati sportok elfelejtik,
viszont a keleti mozgáskultúrákban tökéletesen megtalálható. Ilyen például a jóga vagy a tai-chi. Ezek elsajátítása
alapszinten is minimum fél év, viszont az alapokkal érdemes megismerkednünk. Néhány hasznos gyakorlatsort
már pár alkalommal el tudunk sajátítani. Mozgás alkalmával a szív feladata elegendő vért pumpálni az izmokba és a szervezet minden egyes szegletébe. Ezt a vérbőséget megfelelő oxigénnel fel kell dúsítani és a felhalmozódott szén-dioxidot elszállítani a sejtekből. Ebben segít
a tüdőnk, ami a kisvérkör útján kapcsolódik a szívhez.
Aerob jellegű gyakorlatoknál – amikor az izom oxigént és
zsírt éget – nemcsak tüdőnk végez méregtelenítést, de a
zsírmolekulák mobilizálásával további salakanyagraktárak
távolíthatóak el testünkből.
A jóga alapgyakorlatai már gyermekkorban
elsajátíthathatóak lennének. Segítene a tartáshibákon, allergiás betegségekben, magatartászavarokon,
hiperaktivitás megszüntetésében, stb.A jóga lényege nem
a nyakatekert testhelyzetek kivitelezése, hanem a testi, lelki és szellemi energiák harmonizálása. Ha harmóniában vagyunk önmagunkkal, nehezebben betegedünk
meg, és ha mégis, hamarabb kilábalunk belőle. Valljuk
be, itt a Kárpát-medencében nem arról vagyunk híresek
– történelmünkből adódóan sem - , hogy harmóniában
élnénk. Keleti nép vagyunk végső soron, de a keleti kultúránkat, hagyományunkat és orvoslásunkat sajnos elhanyagoltuk, elfelejtettük. Pedig a keleti orvoslás több ezer
éves, empirikus tudomány – szemben a modern gyógyszerszemléletű nyugati orvoslással - , ebből származik a
természetgyógyászat is. Egyre több szakorvos támogatja meg biomedikális tudását a most már továbbképzéseken is oktatott természettudomány különböző ágazataival
Ezeknek az gyógymódoknak vannak végső határai – egy
baleseti sérülést nyilván nem kamillateával kell orvosolni.
Összességében a gyógymódokat ötvözni kell problémára és egyénre szabottan. (Egy 1950-es években kiadott
Sportorvostan könyvben olvastam, hogy a mai modern
orvostudománynak elsődleges célja a megelőzés lenn.
Hát elmúlt 60 év, de még nagyon messze járunk ettől.)
Visszatérve bőrünk szerepére, fontos számára a meg-

felelő bőrlégzés. Ez biztosítja, hogy a külvilág felé is folyamatos legyen az anyagcseréje. Szellősen, rétegesen
érdemes öltözködnünk természetes alapanyagú ruhákból.
Óvni kell bőrünket a testidegen kozmetikumoktól, dezodoroktól. (A franciáktól származnak a parfümök, amiknek
használatával tisztálkodásuk hiányát próbálták palástolni. Sikerült is belőle divatot csinálniuk!) A legjobb tisztító a
folyóvíz puha ledörzsöléssel. A legjobb bőrápoló pedig a
méhpempő – hiszen az újszülötteknek van a legpuhább,
legselymesebb bőrük. Természetesen méhpempőt nehéz
beszerezni, helyette meg kell elégednünk a természetes
alapanyagú növényi olajokkal. Az egyik legbőrbarátabb a
mechanikusan sajtolt olívaolaj. Természetes összetevői
védik és hidratálják a bőrt, emellett kellően belemasszírozva a gerinc és ízületek régióiba, azokat is regenerálja.
Az olívaolajban található anyagok gyulladáscsökkentőek
és a synoviális (ízületi) folyadéknak is kenőanyagul szolgálnak. Külsőleg – bőrbe masszírozva - és belsőleg – szájon át reggeli előtt egy evőkanálnyi - is hatékony! Ugyanezt el lehetne mondani az napraforgóolajról is, ha mechanikus úton sajtolnák.
Összefoglalva: bőrünk és tüdőnk salaktalanító funkcióját érdemes kihasználnunk és összehangolnunk. Ezt leginkább egy napi rendszerességgel végzett aerob-légző és
gerinc tornával tudjuk kivitelezni, aminek a csúcskategóriája a jóga. Gyógytornászként bátran állítom, hogy a jóga
mindenféle mozgásnál sokszorta hatékonyabb egészségmegőrző módszer, mint amiről eddig hallottam, ill. tanultam. Egy könyvet ajánlok minden olvasónak, Selvarajan
Yesudian – Haich Erzsébet: Sport és Jóga. Kívánom, hogy
minél többen ismerkedjenek meg ezzel a több ezer éves
tudással, mind fiatalok, mind idősek. Nem az a cél, hogy
Jánoshalmán mindenki jógi legyen, hanem az ismereteinket bővítve magunkévá tegyünk belőle valami számunkra hasznosat. Vannak benne nagyon egyszerű gyakorlatsorok, melyeket a hétköznapokba beiktatva megőrizhetjük a gyermekekre még oly jellemző mozgás örömét.
Hiszen a mozgás akkor öröm, ha nem fáj! Ha fáj, akkor
kevesebbet mozgunk, és egy ördögi kör alakul ki, mely
erősíti önmagát.
Emellett városunkban is működik több helyen, szervezett formában, szakember irányításával tartott különböző
kondícionáló torna.
További jó egészséget minden kedves olvasónak!
Kelemen Tamás gyógytornász
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Ügyvédi Iroda nyílt Jánoshalmán!

9. oldal

H-6440 Jánoshalma, Bajai u. 66.
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.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

Jánoshalma, Halasi u. 76

JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. Alkalmakra és
folyamatosan. Irodák és közösségi terem. Érdeklődni: 06-30-904-49-41

E-mail: info@radvanszkianiko.hu Bejelentkezés: 20/269-8304

S Z Á LL ÁS H E LY É S TE R E M B É R LE T !

JANUÁRI AJÁNLATA:

Női cipzáros felsők kiárusítása: minden darab 1200 Ft!
Pvc asztalterítő (2 db-os): 99 Ft/csomag
Kocsonyás tál: 99 Ft

További akciónkat keresse üzletünkben!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71.
Te l . : 0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

Tankoljon és nyerjen!
Örömmel tájékoztatom az autógázos partnereimet, hogy a tavalyi
évhez hasonlóan, az idén is fél éven át az autógázt tankolók között
minden hónap végén kisorsolunk 1 darab értékes műszaki cikket

A részletekről az alábbi helyen és
elérhetőségeken érdeklődjön!
Nyitva tartás:
H – P 0600 – 2000
Szo: 0600 – 1600
V
0700 – 1200

Jánoshalma
Tel.: 0630/338-25-08

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG A
SZENNY VÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 77/402- 493 -as telefonon!

A VÍZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN AZ ÚJSÁGBAN LÉVŐ
TÁJÉKOZTATÓT AJÁNLJUK FIGYELMÜKBE.

Autógáz Akció!

Benzinkút

NŐI TORNA A SPORTCSARNOKBAN! MINDENKIT VÁRUNK!
ÉRDEKLŐDNI A HELYSZÍNEN.

Bajai u. 51/B. sz. alatt

w w w. p é z é . h u

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

KISS ATTILA
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
Bem J. u. 114.
Tel.:06-20-32 39 906

ADR
biztonsági
tanácsadó

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szoló csa lá dok megbí zá sá ból 2012. december hónapjában a követ ke ző elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Fercsák Sándor
Gáspár István
Somoskövi Ernő
Rekedt Nagy Mária
Somogyi Mihályné
sz: Greksa Erzsébet
Mészáros Csongor
Mélykúti Józsefné
sz: Sztanyik Margit
Pajtás Irén
Taskovics Ferenc
Kiss János
Némethné
Óváry Erzsébet
Győri János
Szabó Ádámné
sz: Farkas Ilona
Halla Józsefné
sz: Kövesdi Ilona
Csofcsics Sándor

élt: 52 évet
élt: 72 évet
élt: 86 évet
élt: 82 évet
élt: 76 évet
élt: 69 évet
élt: 97 évet
élt: 73 évet
élt: 72 évet
élt: 63 évet
élt: 61 évet
élt: 71 évet
élt: 66 évet
élt: 77 évet
élt: 55 évet

Torma Mihály
Horváth Jánosné
sz: Magyar Etelka
Fehér Zoltán
Szűcs Jánosné
sz: Doszkocs Gizella
Varga Istvánné
sz: Hugyi Ilona
Fekete József Tibor
Kusztor Antalné
sz: Mészáros Mária
Császár János
Undi Sándor
Barna Pongrác
Faddi Istvánné
sz: Ságodi Anna
Papp Aliz
Gyetvai Jánosné
sz: Kothencz Etelka
Mihálovics Jánosné
sz: Körmöczi Erzsébet

Kötelező üzemanyag
szállítási, telephely
ADR oktatások

06-20/36-25-735

élt: 83 évet
élt: 81 évet
élt: 58 évet
élt: 73 évet
élt: 81 évet
élt: 62 évet
élt: 78 évet
élt: 92 évet
élt: 55 évet
élt: 70 évet
élt: 92 évet
élt: 54 évet
élt: 82 évet
élt: 80 évet

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!
A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,
te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.
Dr Csény i Attila cég vezető

EzermesteR 21
- vasáru, szerszám,
szerelvény
- barkács árú,
- kerti gép, kisgép
autó-, traktor-,
kerékpár alkatrész

ADÁS-VÉTELKÖLCSÖNZÉS

Jánoshalma Bajai u.4 4
(volt Kistüzér)

+36703196808

Víz, gáz,
központi fűtés
szerelés
Napkollektoros
és hőszivattyús
rendszerek kiépítése (referencia
munkák)
06-30/9-671-296

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2012. december hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Kolompár Pál (1955)
Szűcs János Sándor (1947)
Muskó László József (1943)
Stauth Józsefné sz Barkóczi Ilona (1928)
Huber Istvánné sz. Bedzsula Eszter (1920)
„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal,
És mégis élt, amíg mellette volt egy angyal.
Meghalt. Oly egyszerű a magyarázata:
Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka. „
Victor Hugo c

Nagy Zsolt ügyvezető

J Á N O S H A L M I
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10. oldal

Karácsony lelki előkészületeiről

Városunkban sok rendezvény segítette az helybéliek és ide látogatók ünnepi lelki előkészületeit. Városunk intézményeiben a korosztályoknak megfelelő rendezvényekkel, a már éltesebb korúaknak az Idősek Karácsonya rendezvény jelenthetett kikapcsolódást korosztálynak
ahol a jánoshalmi művészek: Gaics Mihályné, Mezei Csokor, Pöndölösök, Mithras Kórus, valamint Pere János lépett fel. Az előkészületekre
a koronát a Szent Anna templomban megtartott Karácsonyi hangverseny tette fel, ahol sok ifjú művészpalánta is bemutatkozott.
Köszönet az amatőr művészeinknek, hogy szabdidejüket áldozva szerztek igazi és maradandó élményeket! Várjuk a folytatást!

2013. január

Polgárőrségi felhívásT
Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Polgárőrségről idáig elterjedt olyan téves hír miszerint a Polgárőrnek nincs semmilyen intézkedési jogköre. A 2012 év február 1-töl
érvénybe lépő a 2011. évi CLXV. törvény értelmében igenis van. A törvény
értelmében a Polgárőr önálló szolgálatellátása során köteles a szabálysértés, valamint a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani,
a cselekmény folytatását „bármilyen
módon, használati eszköz igénybevételével“ megakadályozni, a bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt
„elfogni - visszatartani“. Ugyanakkor köteles
az elfogott - visszatartott személyt haladéktalanul az eljárni jogosult hatóságnak átadni
vagy értesíteni azt.
A polgárőrség alapfeladatai közé tartozik: a helyi közrend és közbiztonság védelme, közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, közúti balesetek helyszínén, valamint
bölcsőde óvoda, általános és középiskola
közvetlen közelében jelzőőri tevékenység.
A katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés, a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, a következmények felszámolásában való részvétel. Baleset-megelőzés, közlekedésbiztonság, áldozatvédelem, állat-, környezet- és természetvédelmi
tevékenység, fogyatékos személyek védel-

me, a polgárok és javaik védelme, az állami
és önkormányzati vagyon megóvása, a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosítása és felkutatása, és még sorolhatnám
több oldalon is, ami a Polgárőrség tevékenységébe tartozik.
A Rendőrséggel való közös szolgálatok
esetében a rendőrségről szóló törvény alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési elvek, és
a megyei rendőr főkapitánysággal megkötött együttműködési szerződésben rögzítettek az irányadók.
A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉT
ÉS A MUNKÁJÁT AZ ÜGYÉSZSÉG ÉS AZ
ORSZÁGOS TÖRVÉNYSZÉKI HIVATAL
FELÜGYELI.
Kérem a fentiek tudomásulvételét:
Horváth Ferenc egyesületi
elnök

KÖSZÖNET

Mindazoknak, akik a műhelyünket, egyben munkahelyünket, családi házunkat és mindenünket elpusztító tüzeset után segítettek abban hogy újra talpra állhassunk. A közeli, távoli ismerősök és ismeretlenek, valamint szervezetek, olyan emberi segítőkészségről tettek
tanúságot, amely példája az emberi jóság és összefogás megnyilvánulásának. A kezdeti mindennapi használati eszközökkel és anyagiakkal való segítség nyújtás után sokan és
sokféle építési anyaggal és személyes részvétellel járultak hozzá az újjá építéshez. Mindenkinek aki segítséget nyújtott az újra kezdés lehetőségének megteremtéséhez sikeres,
és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk.
Hálás köszönettel Dudás Péter, Dudás József és családja.

HA MEGISMERT BENNÜNKET, S TÁMOGATJA
KEZDEMÉNYEZÉSEINKET , TÁMOGASSON ADÓJA
1%-NAK FELAJÁNLÁSÁVAL.
SEGÍTSÉGÉT SOKAK NEVÉBEN KÖSZÖNJÜK!
Adószám:
18369748-1-03
Számlaszám:
Borotai Takarékszövetkezet
51100036-100045820
MI, AZ EGYESÜLET TAGJAI, HISSZÜK ÉS VALLJUK, HOGY A VÁROS FELEMELKEDÉSE
CSAK KÖZÖS TENNI AKARÁSSAL ÉS A LAKOSOK ÖSSZEFOGÁSÁVAL VALÓSÍTHATÓ MEG.

A VÁROSGAZDA KFT VEZETÉSE ÉS
DOLGOZÓI EZÚTON TISZTELETTEL
MEGKÖSZÖNIK A KORÁBBI ÉVEK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE SORÁN
TANÚSÍTOTT BIZALMUKAT A VÍZÉS CSATORNA-SZOLGÁLTATÁS
TERÜLETÉN. TOVÁBBI TAKARÉKOS
VÍZHASZNÁLATOT KÍVÁNUNK!
hirdetés

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a

Nonstop ABC

A Hangya ABC-ben hétvégeken friss cukrász
süteményekkel várjuk vásárlóinkat!

Sajtóközlemény

Elkészült az új napelemes rendszer
a jánoshalmi Hunyadi Iskolában
Európai Uniós támogatásból a KEOP – 4.2.0 / A / 11 – 2011 - 0260
azonosító számú „Jánoshalma Hunyadi János Általános Iskola
napelemes rendszer kiépítése” elnevezésű projekt keretében
korszerű napelemes rendszer került kiépítésre az általános
iskolában.
2012. december 20-án a jánoshalmi Hunyadi János Általános
Iskolában befejeződött az új, korszerű napelemes rendszer kiépítése,
melynek keretében napelem paneleket helyeztek el az épület tetején
és udvarán.
A fejlesztés az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társﬁnanszírozásával valósult meg. A beruházás összege 46 606 250
Ft, melyből a támogatás összege 39 615 313 Ft.
A projekt megvalósítása 2011–ben kezdődött. A kivitelezést a Polar –
Stúdió Kft. végezte.
A beruházás keretében új, korszerű, energiatakarékos, környezetbarát
polikristályos napelem paneleket helyeztek el a Hunyadi János
Bővebb információ:
Jánoshalma Város Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel: 06-77/501-001
E-mail: polghiv@janoshalma.hu
www.janoshalma.hu

Általános Iskola magastetős jellegéből kifolyólag a ferde tetőn, és
állványzaton az iskola udvarán, nyugati és déli tájolással. A napelemek
évente 52 325 kWh energiát termelnek, mely az oktatási intézmény
villamos energia igényének kb. 60 %-a. Az oktatási intézményben már
egy korábbi pályázat keretében megvalósult a nyílászárók cseréje,
a fűtés korszerűsítése, és az épület részleges hőszigetelése. Ez az
újabb energiatakarékos megoldás jól illeszkedik a takarékosság és
a gazdaságosság irányelvéhez, hozzájárul az iskola gazdaságos
működtetéséhez. A napelem panelek működése környezetbarát, mivel
megújuló energiaforrásból, a Napból, környezetkímélő módon, zaj
nélkül állítja elő az elektromos áramot.
A projekt hozzájárul egy korszerű, európai uniós színvonalú oktatási
intézmény kialakításához, jelentős megtakarítást eredményezhet az
épület, és ezáltal az intézmény működtetésében, jó példát mutat a
környezettudatos magatartásra.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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SPORTJA 2012.

HOPPÁ, MÉG IS LETT FOLYTATÁS!

ÖRÖMFOCI A – „VILÁGVÉGE UTÁN”
A 2012. évi Szilveszteri
Kupa végeredménye
Az ünnepélyes díjátadáson a torna fővédnökei is megerősítették, hogy lesz
folytatás – a több száz résztvevő nagy tapssal köszönte meg, s mint mondták élnek is a lehetőséggel !

Sokan várták, sokan voltak, sok száz adok-kapok gól, 136 mérkőzés, közel 250
játékos, megﬁatalodott és erősödő mezőny, még több „tuti” befutó........ Ülőhely a
korán jövőknek, állóhely a „B” középnek...... Kereplő, dob, duda – győzött a csapatom éljen a szilveszteri kupa!
Némi túlzással, talán kimondható – az unalom csak azokat „ölte” meg akik otthon
maradtak.
Voltak – gyerkőcök, barátok, barátnők, utcabeliek, menyasszonyok, feleségek,
édesanyák, édesapák, papák, mamák, erdélyi és vajdasági magyarok. A francokat,
nem szólt ez nagyot, de akik ott voltak láthatták – „megint búcsúztatjuk az óévet!”
A „ﬁnnyásak” is sokkal kevesebbet morogtak – és ez innen nézve jó!
„KRONOLÓGIAI SORREND”
Elkezdődött – remény, óhaj, sóhaj, szlogenek:- elszállott a sirály az „én” csapatom
a király.... jött is rá a válasz:- akármilyen hihetetlen az „mi” csapatunk verhetetlen!
Szinte lehetetlen volt újfent megjósolni, hogy ki lesz a végső győztes. A kipróbált
és kifejezetten jó csapatoknak számító alakulatok mögé felsorakozva – (Extractum
Pharma, Crank , Szexi Csokoládé, Kolb - Ászok, Köménymagok, Pacal FC., Tré
a Bré, Fotex) , a trónkövetelők is sorba álltak(Ark Royal, Pénz & Sárm,
Gentlemans, Drink Team).mi több, jó volt látni, hogy a mezőny, „erősen” megﬁatalodott. Polgármester úr (Czeller Zoltán) az ünnepélyes
eredményhirdetéskor külön ki is emelte, hogy a „változást” örömmel látja.
Kiss György Tanácsnok úr is megjegyezte, hogy nagyon rendbe van az
így, hogy a ﬁatalok sportolás közben próbálják egymást meggyőzni, arról,
hogy kié a jobb csapat – na persze a PÁLYÁN és nem a parkban, vagy
éppen kocsma előtt.
Nem napról – napra változtak az esélyek, hanem mérkőzésről mérkőzésre. Már a „kezdet” után egyértelművé vált, hogy veretlenül senki nem
hagyja el a „küzdőteret”. Mint például az egyik favorit – a Szexi Csokoládé
csapata az első sikeres nap után - „gatyára” vert mindenkit – „Korzóztak”
egy nagyot, amitől másnap sétálni is alig tudtak a pályán.
Remek mérkőzések, jó teljesítmények, kitűnő hangulat, szép és eredményes támadások és védekezések. A gólok is potyogtak szép számmal,
minden „fajtából” – az igaz, hogy nem volt mindegy, „ki adja, vagy ki kapja!” Ám éppen a NEMMINDEGY csapatának egyik tagja – hihetetlen és
tényleg ritkán látható nagy gólját is láthatták a szurkolók – a „fehér holló” úgy vágódott két kapufásan a hálóba, hogy 1-2 másodpercig csend
költözött a lelátóra. Majd éljenző taps, elismerő fejbiccentések közepette,
„jött a hang” ma sem jöttünk hiába! Oliver Cromvell (Angol hadvezér és
államfő) neki hiába mondta volna, hogy tartsd szárazon a puskaport – egy

gramm sem maradt – hat évre előre elhasználta a muníciót – ám ezt a gólt meglehet
addig emlegetni is fogják.
A TÁMOGATÓKNAK KÖSZÖNJÜK
Na, nem azokra a támogatókra gondolok, akik a díjátadáson kitámogatták a jól
szereplő csapatvezetőt a különdíjakért – mert az öröm, most már tudjuk, ilyenkor
„határtalan”. Mert akkor egyébként is, már „lehetett” is vidámnak lenni, hiszen kitűnően szerepelt a csapata – az a 15 perc szünet a díjátadásig elég volt arra, hogy
„beivódjon’ a sikeres szereplés a tudatba.
A SZILVESZTERI TRÉFÁT FÉLRETÉVE, SOKAN TETTEK AZÉRT, HOGY ZÖKKENŐ MENTES ÉS AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASOLÓAN, AZ ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBA KERÜLJÖN, A VÁLTOZATLANUL NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK
ÖRVENDŐ SZILVESZTERI KUPA! A VÁROS VEZETÉSE, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZAT, A VÁROSGAZDA KFT. A DR. FENYVESI MÁTÉ SPORTCSARNOK,
JÁTÉKVEZETŐK, CZELLER ZOLTÁN, JUHÁSZ ZSOLT, GIGOLJAN NIZAM
AKIK KÜLÖNDÍJAKAT AJÁNLOTTAK FEL – KÖSZÖNET JÁR!
A LELÁTÓ HANGJA zárta az ünnepi kalamat: „2013-ban is TALÁLKOZUNK!„

Kiss György Tanácsnok, önkormányzati képviselő, Czeller Zoltán Polgármester úr, Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója (DÍJÁTADÓK)
Csapat név
Csapat vezető
I. helyezett
TRÉ A BRÉ ÚJRATÖLTVE
AGÓCS KRISTÓF
II. helyezett
EXTRACTUM PHARMA
ODROBINA ZOLTÁN
III. helyezett
CRANK
IRBOUH SOFIANE
IV. helyezett
SZEXI CSOKOLÁDÉ
MOLOS TAMÁS
V. helyezett
FOTEX
TÓTH MILÁN
VI. helyezett
PACAL FC
ENESEI MÁRTON
VII. helyezett
KOLB-ÁSZOK
DOSZPOD JÓZSEF
VIII. helyezett
PÉNZ & SÁRM
SÁGODI DÁNIEL
IX. helyezett
KÖMÉNYMAGOK
KOVÁCS ZOLTÁN
X. helyezett
ARK ROYAL
MARÁCZI ÁDÁM
XI. helyezett
DRINK TEAM
GYETVAI GERGŐ
XII. helyezett
VALKOM PÉKSÉG
ALBÁN ÖDÖN
XIII. helyezett
GENTLEMANS
SIPOS GYÖRGY
XIV. helyezett
EJA-Q-LAZIÓ
TÓTH VIKTOR
XV. helyezett
HALAS ZSARUK
FÜLÖP JÓZSEF
XVI. helyezett
CSONTDARÁLÓK
SLEZÁK DÁVID
XVII. helyezett
NEMMINDEGY
SZILASI LÁSZLÓ
A torna legjobb kapusa : BABICZ JÁNOS
A torna legtechnikásabb játékosa : SZÖLLŐSI TAMÁS
A torna legjobb mezőnyjátékosa: HORVÁTH ÁKOS
A torna legjobb JÁNOSHALMI játékosa: VARGA MÁRKÓ
A torna legjobb sípmestere: NÉMETH NÁNDOR
A torna leghősiesebben küzdő játékosa: FARAGÓ PATRIK
A torna legkitartóbb szurkolója: SZABÓ LÁSZLÓ (Kunfehértó)

JÁTESZ Hírek

Javultak a téli szünetben az eredmények!
Asztalitenisz:

Csapatunk fiataljai egyre jobban beérnek a felnőttek közé. Eredményeik úgy egyénileg, mint
csapatban győzelmekhez vezettek.
A kezdeti vereségek után folyamatos győzelmek következtek, melynek eredményeképpen az
őszi bajnokság befejezésekor már III. helyen állnak.
Egyénileg Zentay Viktor az egész mezőnyben a szerzett pontok alapján szintén a III. helyen
áll. Gratulálunk és további jó szereplést várunk a
tavaszi szezonban.

Erőemelés:

Versenyzőink létszáma a téli felkészülési időszakban nőtt!
Sérültjeink (Csíszár Dániel és Nagy Csaba)
állapota szépen javul és készülnek a tavaszi megmérettetésekre. A 2012-es évi súlycsoportonkénti
ranglistán Földvári Csaba erőemelésben (három
fogás) második, fekvenyomásban pedig a negyedik. Szabó Balász a Senior I. korcsoportban 180
kg-os teljesítményével (új országos csúcs !) az
első helyezett.
A juniorok kategóriájában Kohl Ferenc 185
kg-al szintén első helyezett, az ifjúságiak kategóriájában Rostás Dávid 175 kg.-os teljesítménnyel
súlycsoportjában ugyancsak az első helyezett.
Versenyzőink elkezdték a felkészülést a március 31.-én Vésztőn elkezdődő 2013-as szezonra,

ahol új versenyzőink is bemutatkoznak.

Íjászat:

Elkészült az új íjász pálya, melyet jövő hét
vasárnap, január 20-án pályaavató versennyel
avatják az íjászaink.
Minden érdeklődőt sok szertettel várunk, a kezdőknek oktató íjakat és vesszőket biztosítunk. A
pályaavató versenyről a jánoshalmi Képújságban adunk hírt.

Természetjárás:

Természetjáróink készülnek lackenhofi
sítáborba . (február 27-től március 4.-ig) előtte azonban az időjárástól függően „bemelegítő!,
gyakorló edzéseket terveznek a Bakonyban lévő
eplényi pályán, ahová két alkalommal is szeretnének elmenni.
Aki már tud síelni és lenne kedve az eplényi
pályához és a közös gyakorláshoz, jelentkezhet Györgypál Csabánál, vagy Haász Lászlónál a régi moziban lévő JÁTESZ irodában / Tel.
06-20-262-19-66 /.

MOZGÁS
TERÁPIA !

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
JÁTESZ S.E. és a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottság
helyi szabadidősport események megrendezésé-

nek támogatása pályázatán:NYERT !
A Jánoshalma Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Igazgatójával történt egyeztetés során a felek úgy döntöttek, hogy
a pályázaton nyert összeget a cukor-, a keringési
betegségekben szenvedők és a rákbetegek mozgás terápiájára fordítják, így az orvosok javaslatára - a szakorvosok, és háziorvosok – lehet
jelentkezni a Winnettours Bt. Sportcentrumában
(Jókai u. 64.) vasárnap kivételével minden nap
15 órától.
Egy-egy csoportban maximum 15 fő vehet
részt. A résztvevőknek alkalmanként mindössze
100 forintot kell befizetni a pályázati önerő biztosítására. A mozgás terápia programban speciális mozgássorozatok, kardió gépeken való gyakorlás, egyedi izomcsoportokat és ízületeket fejlesztő, és javító gyakorlatok gépein tartják a foglalkozásokat.
Ezen kívül nordic-walking gyakorlatokat is szerveznek
A betegekről a csoportvezetők felmérést végeznek, melyek eredményéről az orvosoknak tájékoztatást adnak.
A program 2013 január 21-én kezdődik és
10 hétig tart!
HAJRÁ JÁTESZ !
HAJRÁ MAGYAROK !
Haász László
elnök

BOR
A MINDENNAPOKRA!

NINCS IDEJE FŐZNI?
SZERETNE OTTHONÁBAN MINDEN NAP HÁZIAS,
VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES EBÉDET FOGYASZTANI?
ÖNNEK A DIÁKÉLELMEZÉSI
KONYHA A MEGOLDÁS!

AZ ÉV MINDEN NAPJÁN (HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS),
ÉTELHORDÓBAN, KEDVEZŐ ÁRON VÁLLALJUK
EBÉDJE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT.
A SZOLGÁLTATÁS BÁRKI SZÁMÁRA MEGRENDELHETŐ AZ
ALÁBBI CÍMEN: DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA,
JÁNOSHALMA, BERNÁTH Z. U. 3. (PIAC MELLETT),
TELEFONSZÁM: 77/ 401-357

LEGYEN ÖN IS JÓLLAKOTT
ÜGYFELÜNK!

H í r e k aHUNYADI
J F CNÉPE
életéről
J Á N O S H A L M I

12. oldal

Egyes ületünk 2012. 12. 14.-én, tartotta szezonzáró
közgyűlését a Korzó étteremben.
A szép számban megjelent egyesületi tagok és meghívott vendégek először
meghallgatták az egyesület elnökének beszámolóját az évi rendes közgyűlés
óta végzet munkáról. Az elnök elmondta, hogy az augusztusi rendkívüli közgyűlésen részben sikerült elsimítani az ellentéteket a női csapat irányítói és a vezetőség között. Az egyesületnek jelenleg 77 fő igazolt játékosa van, akik 4 korosztályban, felnőtt férfi és női, U-16, U-19 játszanak a megye különböző bajnokságaiban. Ezen kívül az egyesület részt vesz az U-11, U-13 korosztály „Bozsik
Programjában” is, ahol a legkisebbek elsajátíthatják a labdarúgás alapjait. A
szakmai munkát 4 szakedző irányítja. A városi Önkormányzat, a TAO-s pályázati lehetőségek, és a szponzorok jóvoltából az egyesület gazdálkodása hoszszútávon biztosítottnak tűnik. A sikeresen megnyert II. TAO-s pályázat eredményeként az egyesület 10. 370. 467,- Ft értékben valósíthat beruházást 2013ban, elsősorban az öltözők felújítása és az utánpótlás fejlesztése területén.
Ezt követően az elnökség és az edzők értékelték az őszi szezont. Megállapították, hogy a felnőtt férfi csapat kivételével elégedettek az elért eredményekkel. Az ifjúsági csapat kiemelkedik a csoportjából, és remény van rá, hogy sikeres tavaszi szereplés esetén megyei döntőt játsszon. Az újjászerveződött serdülő csapatba egyre több játékos jelentkezik, ami biztató a jövőre nézve. Csapat a középmezőny elején helyezkedik el csoportjában, és amennyiben továbbra is ilyen szépen fejlődik, abban az esetben a dobogó elérése sem reménytelen. A női csapat fele a nyáron kicserélődött, ez azonban az elért eredménye-

Az V. Dr. Fenyvesi Máté meghívásos nemzetközi
serdülő torna 5 csapat részvételével december
14-én került megrendezésre a sportcsarnokban.
A torna végeredménye:
1, Pacsér
2, Grund FC
3, Jánoshalmi FC
4, Bácsbokod SK
5, Dunagyöngye Szeremle
A torna legjobb kapusa lett: Szűcs Lajos (Az NB-I-es Szűcs Lajos fia), Grund FC
A torna legjobb mezőnyjátékosa: Gáspár Adrián, Jánoshalmi FC
A torna gólkirálya: Angelity Nemanja, Pacsér
Különdíjat kapott: Sőregi Dávid, Dunagyöngye Szeremle
Posznity Dragoszlav, Pacsér

ken egyáltalán nem volt érezhető. Jó tavaszi szerepléssel akár a dobogó bármelyik foka is elérhető számukra. A felnőtt férfi csapat igaz, hogy csak három
ponttal maradt el a tavaly őszi szerepléstől, de ettől lényegesen jobban is szerepelhetett volna, hiszen a mezőny sokkal kiegyensúlyozottabb lett. Bízunk a
csapat tavaszi jobb szereplésében.

A közelgő ünnepekre szóló jókívánságok elhangzása után a jelenlévők egy
finom töltött káposzta elfogyasztásával és jókedvű beszélgetéssel fejezték be
a közgyűlést. Mindezekért ezúton is köszönet Takács Istvánnak a Korzó étterem tulajdonosának.

Fenyvesi Ferenc edző értékelése a tornáról: „Az eddigi tornáktól eltérően
nemzetközivé vált az idei U-16-os torna, mert az Alsó-Bácskai Pacsér csapata is eljött a határon túlról emelve a játék színvonalát. Délelőtt 9, 30 órakor kezdődtek a mérkőzések. Kivétel nélkül minden csapaton látszott, hogy meg szeretné nyerni a tornát és az azzal járó értékes díjakat. Jobbnál jobb ki-ki mecscsek zajlottak. Ezáltal lettek is körbeverések, egyedül a Pacsér csapata lett
veretlen. Egyetlen egy döntetlent játszott a hazai Jánoshalma csapatával a többit megnyerte.
Így rögtön újoncként, de teljesen megérdemelten megnyerték a tornát. Ezzel
a győzelemmel egyidejűleg be is biztosították a helyüket a következő évre, mert
ugye a vándorserleg végleges elnyeréséhez 3 x kell megnyerni a Dr. Fenyvesi Máté serdülő tornát.
Elmondható, hogy évről-évre színvonalasabb játékot láthat a közönség,
ami el is várható a torna névadójához mérten. A vándorserleggel egyidejűleg
szép különdíjak is lettek átadva az egyesület vezetőségének köszönhetően. A
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Miskolczi Nóra
Fodrász,
pedikűrös, talpmasszőr
Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján
Tel: 06-70/5038213

magam és a többi csapatvezető nevében is szeretném megköszönni a szervezést és a lebonyolítást a Városgazda Kft-nek azon belül is Szabó Gábor sportcsarnokvezetőnek. Újrajátszás 2013 decemberében.”
Felhívjuk szurkolóink figyelmét, hogy a XXXII. „Majoros Aladár” meghívásos ifjúsági nemzetközi teremlabdarúgó torna 2013. 01. 26.-án, a XXXV.
„Hunyadi János” meghívásos felnőtt nemzetközi teremlabdarúgó torna pedig
2013. 01. 27.-én, kerül megrendezésre a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban.
Mindenkit szeretettel várunk a mérkőzésekre!
A JFC Elnöksége ezúton felhívja minden sportszerető adózó figyelmét, hogy adója 1%-val támogassa a Jánoshalmi Futball Club eredményes működését.
Adószámunk: 18352632-1-03
Köszönjük!
Hajrá JFC!

közterület-felügyelő telefonszáma

Or vo si ügye let
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

06-30/565-37-58
Ügyeleti beosztás:

2013. január 11. Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Vándor Ilona, 13. Dr.
Vándor Ilona, 14. Dr. Tompa László, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr.
Csoboth Johanna, 17. Dr. Vándor Ilona, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr.
Gregó Sándor, 20. Dr. Gregó Sándor, 21. Dr. Kishonti Attila, 22.
Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Tompa László,
25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Csoboth
Johanna, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Gregó Sándor, 30. Dr. Tompa László, 31. Dr. Csoboth Johanna,

Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
Ágoston István a Szerkesztőbizottság elnöke.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?
Tchibo Family

Tchibo Instant

100g-os
200g-os

499, _ Ft

299, _ Ft

Óriási déli gyümölcs akció!

Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla
Kiskunhalas, Bükkönyös u. 6.

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

telefonszámon hívható
éjjel – nappal

Lapunk legközelebb

2013.
február 1-én
jelenik meg

Japán masszázs!

E-mail: hunyadinepe@gmail.com

ISSN 2062-4069

A jánoshalmi rendőrőrs
indokolt esetben a
06-20/539-64-99

február 1. Dr. Mikó Attila
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HUNYADI NÉPE

Ádám Gyula JFC elnök

A t o r n a g yő z t ese a v a j d a s á g i P a c s é r c s a p a t a

Csima János

Szépségpatika:

2013. január

Minden Kedves Vásárlómnak Boldog 2013-as esztendőt kívánok!

Petróczky Ferenc

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

Kezelés és
tanfolyamok,
Szalai Csaba Koppány
természetgyógyász

www.szcsk.hu

06-70/634-63-64

Anya köny vi hí rek
2012. december hónapban
születtek:

Tóth Zétény (anyja neve: Évald
Angéla),
Herczeg Anna (a.n.: Faddi
Jolán), Huszti András (a.n.: Poós Anikó),
Fenyvesi Léna (a.n.: Bobár Erika), Szvétek
Ádám (a.n.: Horváth Mónika), Harmos
Bence (a.n.: Lippai Zsuzsanna).

Házasságot kötött
Piriczki Gábor és a Híz Szilvia
GRATULÁLUNK!

