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tájékoztató a szennyvíz beruházásról

„Ez élet aranyló porszemcséit akárhogy szorongatjuk,
mind kevesebb lesz belőle, és eljön az a pillanat, amikor az utolsó aranyszemcse is, az utolsó nap is, az életünk a tenyerünkből elsodródik. Én mindig azt mondom,
az ember arra született, hogy odaadja ezeket az értékeket valamiért, egy nagyobb értékért…”

című zenés mese előadásra

az Imre Zoltán Művelődési
Központban tartandó

Közmeghallgatás

kívánok Önöknek áldott, szép
Karácsonyi Ünnepeket, és
békés, boldog Újesztendőt!

„Télapó
itt van“

2013. december 17-én 15 órára

2013. december

December elsején Advent első vasárnapján a délelőtti szentmisén Nagyidai
Zsolt plébános gyújtotta meg az első gyertyát az adventi koszorún. E napon vette kezdetét az egyházban Jézus születésnapjára, a karácsonyra való készülés.

2013. november 21-én, 16 órai kezdettel a Lakossági Fórum keretében
az önkormányzat megbízásából tájékoztatót tartottak a szennyvízberuházásban résztvevő vállalkozások képviselői.
A FIDIC mérnöki szervezet (Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozás Kft. és
Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Bt.) részéről jelen volt László Zsuzsanna és Décse Sándor. A csatorna-hálózat építői
a Jánoshalma A-S Konzorcium (A-HÍD Építő Zrt. és a Swietelsky Magyarország Kft.) részéről Lukács Zsolt projektvezető, és Kónya István építésvezető tájékoztatták a jelenlévőket a város területére tervezett munkálatokról. Vetített képekben térképeken szemléltették a csatornaépítés fázisait, és
válaszoltak a lakossági kérdésekre. A szennyvíz tisztító telep kivitelezője a
STRABAG MML Kft. részéről Bozóki László építésvezető a cég bemutatása
után kitért a jánoshalmi aktualitásokra. Elmondta, hogy jelenleg a telep tervezési munkálatai és hatósági egyeztetések vannak folyamatban, az építkezést tavasszal kezdik meg. Bozóki úr kitért arra, hogy a lakosságot nem fogja zavarni a cég építő tevékenysége, mivel az új létesítmény a régi szennyvíztisztító teleppel szomszédos területen valósul meg, kissé távolabb a lakóházaktól. A telep tervezője Nádudvari József bemutatta a telep látványtervét, ismertette a terheléstől függő, szakaszos üzemelésű SBR rendszer
működési elvét.
A felmerült lakossági kérdéseket és az azokra adott válaszokat a 4. oldalon olvashatják

Megújult külsőt kapott a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok
2013. november 22-én befejeződött annak a létesítménynek a külső felújítása, amihez a téglajegyeket Jánoshalmi Emberek adták össze, amit a saját
erejükből építettek fel. A munkálatok befejeztével a város középületei közül
egy újabb létesítmény kapott városi ranghoz méltó külsőt. Jánoshalma Város
Önkormányzata ezúttal is fontosnak tartotta a külső állagmegóvást, mivel már
erősen megviselt állapotban volt a gyermekek és felnőttek által sokféle rendezvény céljára használt, és kedvelt színtér. Az épület felújítását az Európai
Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával támogatta,
a KEOP-4.9.0/11-2011-0069 kódszámú „Jánoshalmi Sportcsarnok energetikai
felújítása” című pályázat keretében. Az elnyert támogatás összege 64.425.816
forint. A projekt teljes költségvetése 75.795.078 forint. A felújításhoz szükséges
önrészt ezúttal is Jánoshalma Város Önkormányzata biztosította.
A munkálatok keretében megtörtént az épület homlokzati hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje, és napelemes rendszer került elhelyezésre a nemrégiben
tetőszigetelést is kapott épület tetején.
A felújításban közreműködő vállalkozások, szakemberek:
–– a terveket Sándorfi tervezőiroda készítette, generáltervező Sándorfi
Róbert
–– a közbeszerzést a K&Z Horizontál Kft folytatta le
–– a kivitelező: MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
–– a műszaki ellenőri feladatokat Gálai András és Koletár András végezték,
–– a pályázat projektmenedzsment és nyilvánossági feladatait Halász-Csiba
Renáta, a VÁROSGAZDA Kft. munkatársa látta el.
A pályázat keretében a sportcsarnok teljes külső homlokzata hőszigetelésre került 1132m2 területen valamint 102 db külső nyílászárók cseréje is megtörtént 263m2-en.
Az energetikai korszerűsítés keretében napelemes rendszer került kiépítésre, ami az épület működéséhez szükséges villamos-energiát termeli meg, és a

használati melegvizet biztosítja. Az elhelyezett napelemek száma: 80 db, napkollektorok száma: 6 db.
2013. november 27-én, 10 órakor ünnepélyes megnyitó, és rövid műsor

keretében adta át a város vezetése a megújult létesítményt a felhasználóknak. „Mozgással nyitunk” címmel, Bátyainé Kiss-Tamás Éva vezetésével az
aerobic csoport óvodásai, és a Hunyadi iskola diákjai léptek fel. A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető asszony, de szép számmal voltak jelen városi képviselők, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a város intézményeinek vezetői,
sport-, és civil szervezetek képviselői is. A műszaki ellenőrök, Gálai András
és Koletár András mellett megjelentek a MERKBAU Kft képviselői, név szerint Balanyi László gazdasági igazgató, Móricz Árpád főépítésvezető, Sipos
György főépítésvezető helyettes, Török András építésvezető, Vén Tibor elektromos előkészítő, és Szluka Ádám létesítményfelelős.
A további tervekről Czeller Zoltán polgármester urat kérdeztük:
„Természetesen nagyon örülök, hogy sikerült pályázat keretében
elnyerni a Sportcsarnok felújításához szükséges összeget, önerőből
szinte lehetetlen lett volna kivitelezni ezt a feladatot. Ha most is a jánoshalmiak adták volna össze a pénzt, akkor minden lakosnak 8000Ft összeget kellett volna befizetni erre a célra. Mi képviselők, önkormányzati dolgozók pedig a munkánkat végezzük, amikor a város szépítésének lehetőségein gondolkodunk. Az a feladatunk, hogy ehhez megteremtsük a
szükséges forrásokat. A Sportcsarnok esetében még vannak terveim, a
küzdőtér, a parketta, az öltözők, és a mosdók felújítását tűztem ki célul,
most ezen dolgozunk a munkatársaimmal.”
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Bál az összefogás jegyében
Ebben az évben az összefogás Jánoshalmáért Egyesület által szervezett jótékonysági bál célja: a Jánoshalmán lévő sportegyesületek munkájának a támogatása
volt. A mostani bál egy újabb bizonyíték volt arra, hogy
a jánoshalmi emberek képesek az összefogásra egyegy jó cél érdekében. Szombaton este 190 ember tisztelt meg bennünket jelenlétével és támogatta az egyesület céljait, ezen keresztül Jánoshalma sportját. A vacsora
előtti műsorban a békéscsabai Jókai Színház művészei,
Cseh Adrienn és Nagy Róbert operett előadással kedveskedett a megjelenteknek, a báli hangulatot a jánoshalmi Pöndölösök alapozták meg. Ezt követően a résztvevők hajnalig ropták a táncot, amihez a talp alá valót az
erre az alkalomra összeállt Color együttes (Kiss István
és zenekara) adta.

Mi is vezérel bennünket már több év óta,, hogy a
városunkban lévő szükségekre válaszoljunk?
Egyesületünk 7 évvel ezelőtt alakult, néhány baráti
család kezdeményezésére, szerettünk volna többet tenni a városért, a kapcsolatok javításáért, a városban lévő
szociális gondok megoldásáért. Egy nagyobb felelősség vállalásra akartuk magunkat is és másokat is ösztönözni, habár akkor még konkrét feladatok nem voltak
a szemünk előtt. Az évek folyamán láttuk, hogy leginkább a szociális problémák enyhítéséhez kellene hozzájárulnunk. Nem is gondoltuk, hogy milyen sokrétű tevékenységet fog ez közöttünk szülni. Miközben éltük az
adás kultúráját, ami hála Istennek kezd „divatossá válni”, vagyis felajánlottuk az időnket, erőnket, képességeinket, adományokat gyűjtöttünk és szétosztottunk, egyre
többen lettünk, akik egyre inkább örömüket lelték ebben
az önkéntes munkában, azt tapasztaltuk, és tapasztaljuk,
hogy mi lettünk lelkileg gazdagabbak.
Hatodik alkalommal rendeztünk a városban jótékonysági bált. Minden alkalommal a városban lévő szükségre kerestünk segítséget, és a bál bevételét a kitűzött célra fordítottuk segítve ezzel az Önkormányzat munkáját. Néhány év óta különböző pályázatokat is megnyertünk, ami által tágulnak a lehetőségeink, amivel a közéletet, a város fejlődését segíthetjük. Utca-szociális hálózatot szerveztünk az elmúlt években, ami ezt az adományozó tevékenységet keretbe foglalja. Mivel amikor látunk
egy szükséget, amellett nem megyünk el közömbösen,
ha azonnal nincs is a birtokunkban a megoldás, számtalanszor megtapasztaltuk, hogy vagy még aznap, vagy
egy héten belül sikerül megoldást találni: éppen a múlt

héten történt, hogy tudomásunkra jutott, hogy két családnál kályhára lenne szükség, még aznap este megtaláltuk
a feleslegessé váló kályhákat.
Nagy Gondviselésnek érezzük azt, hogy immár 3.
alkalommal kaptunk Csaplár József és felesége Wendy
közbenjárására, az Angliában élő baptista közösség szeretetéből, gondosan becsomagolt és előkészített adományokat, gyerekruhákat, takarókat, bútorokat stb. Elgondolkodtatott bennünket, hogy ha ilyen messziről ekkora
szeretet érkezik hozzánk, akkor fontos, hogy mi is megtegyük részünket. Tudjuk, hogy nagyon sok a rászoruló,
de mégis sokszor tapasztaljuk azt is, hogy több helyen
létezik felesleg. A mi egyesületünk, mint ahogy eddig is,
közvetítő lehetne, hogy a feleslegek a szükséges helyre kerülhessenek. Ezért „Városi adomány gyűjtő akció
rászorulók részére”
címmel hirdetünk meg
gyűjtést, olyan dolgokból, amit szívesen ajándékoznánk valakinek,
és nincs rá szükségünk. (Nem lomtalanításról lenne szó.) Egyesületünk vállalja, hogy
felelősséggel, azoknak
továbbítja, akik valóban
rászorulnak a segítségre. Ez az adománygyűjtés januárban fog kezdődni, és a város több
pontján hirdetni fogjuk.
Városunk polgárainak nagylelkűségét az idei bál alkalmával is megtapasztaltuk. Az asztalon lévő pogácsa,
kalács, bor, ásványvíz és szóda felajánlásból született.
Köszönet: Petróczky Ferencnek, a Henerári szódás vállalatnak, Ádám Gyulának (KUNVIN), a Royal pékségnek,
Stefánovics István péknek, Nizzan Gigolaj-nak, Taskovics
Tibornénak, (Taskó savanyúság) és Jacsó Benedek családjának. A vacsora utáni meglepetések pedig a Julika
Cukrászda, Lajkó Mónika zöldségboltos, valamint Andris József és családja, valamint Czeller Zoltán és családja felajánlásából születtek. Jelentős támogatást kaptunk
az Agroprodukt Kft-től és a Városházi Gyógyszertártól,
amit ezúton is nagyon köszönünk. Nagyon sok mindenkitől, többek között városunkban működő üzletekből, üzemekből és vidékről is értékes tombola felajánlások érkeztek, amit szintén hálásan köszönünk. Jó volt megtapasztalni ismét az egyesület tagjainak elkötelezett, nagylelkű
és áldozatkész munkáját, amit ezért a bálért tettek.
Az elkövetkezendő időszakban az Összefogás
Jánoshalmáért Egyesület programokat szervez:
December 13-án karácsonyi ajándék készítés, és
karácsonyi vásár főként gyerek játékokból.
December 21-én városi karácsonyi ünnepet szervezünk, műsorral és ajándékozással egybekötve.
Mindkét program az Imre Zoltán Művelődési központban délután 3-6-ig tart.
Mindenkit szeretettel várunk!
Összefogás Jánoshalmáért
Egyesület vezetősége

Csodálatos ünnepváró est

2013. november 30-án, advent előestéjén „ Ave Maria“ koncerttel teremtett ünnepváró, emelkedett hangulatot a
Mithras Pedagógus Nőikar Karsai Péter karnagy vezetésével a FVM Mezőgazdasági Szakiskola csodálatos akusztikájú aulájában.
Vendégük volt a Jánoshalmán immár harmadszor szereplő Szená-Torok, a Magyar Országgyűlés énekkara Iványi
Tamás vezetésével. Közös és önálló számaikban szólisták és zongoristák is közreműködtek: Lakatos Diána, HardyHorváth Mária, Mitczinger Ilona, Kovács Andrea és Juhászné Zelei Judit.
Köszönjük ezt az estét! Igazán szép volt!

Ádám Sándorné Jolika nyugdíjas lett
Jolika 1973. augusztus 15-én
kezdte pályafutását a helyi Postahivatalban, ahol 1985. szeptember 30-ig szinte minden
területen dolgozott, miközben
1979-ben megkapta a „Szakma
ifjú mestere„ kitüntetést.
1985. október 1-től jelenlegi
munkahelyén a Jánoshalmi OTP
Bankfiókban folytatta munkásságát, ügyintéző, előadó, főelőadó munkakörben, majd 2004től mint fiók igazgató. Fiókigazgatói pályafutása alatt jelentős
esemény a 2007 évben történt
fiók felújítás volt, 2008-ban egy
újabb készpénz felvevő automatát helyeztek üzembe az
UNIVER áruháznál.
Jolika vezetése alatt az OTP
helyi fiókja minden évben jelentősen támogatta a Hunyadi
János Általános Iskola Gimnázium
és Szakközépiskola informatikai tagozatát, ugyancsak évi
rendszerességgel a helyi rendezvényeket: a Gyereknapot, a Jánoshalmi Napok rendezvénysorozatot, az Idősek
karácsonyi ünnepségét.
Ádám Sándorné a társadalmi szerepvállalás mellett
mindvégig igyekezett lojális maradni úgy az ügyfelek, mint
a Bank vonatkozásában.
2013. augusztus 20-án, a városi ünnepség keretében
Ádám Sándorné Jolika nyugdíjba vonulása alkalmából a
Jánoshalma Városért Emlékplakettet és Oklevelet vette át

Használjuk a Nap energiáját

Jánoshalma Város Önkormányzata nemrégiben két, megújuló energia hasznosítását célzó pályázattal nyert. AZ egyik a Művelődési Központ áramellátását hivatott ellátni, a másik az Ipari Területen (volt laktanya) felállításra kerülő naperőmű.

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Jánoshalma
Béke tér 1
6440

Iktatószám: K-2013-KEOP-4.10.0/A/12.-0165189/173
Budapest, 2013. július 26.
Tárgy: Értesítés támogatásról
Egyéb iktatószám: NKEK-4429-5/2013
Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Imre Zoltán Művelődési Központ villamos energia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés” című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 jelű
pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője
11 195 215 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Tisztelettel:
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Czeller Zoltán polgármestertől.
AZ OTP Bank célkitűzéseinek megvalósításában végzett eredményes munkáját az idén Dr. Csányi Sándor
elnök vezérigazgató OTP Bankért kitüntetéssel ismerte el.
Jolika talán erre a kitüntetésére a legbüszkébb.
November 28-án helyi vállalkozók összefogásával
búcsúzott a fiókvezetői széktők, és adta át a fiók kulcsát
utódjának Stoffer Nórának, aki december elsejétől vezeti a jánoshalmi fiókot.

Az egykori osztályfőnök
köszöntése

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Jánoshalma
Béke tér 1
6440
Iktatószám: K-2013-KEOP-4.10.0/C/12.-0188847/173
Budapest, 2013. november 22.
Tárgy: Értesítés támogatásról
Egyéb iktatószám: NKEK-2863-9/2013
Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen” című, KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 jelű pályázatát az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője
373 149 955 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Tisztelettel:
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dr Bácshelyi Kálmán gyémánt diplomás tanár urat 92. születésnapja alkalmából köszöntötték volt tanítványai Farkas Lászlóné (Kárász Erzsébet), Huszár Imréné (Nagy Magdolna),
Ozorák Lászlóné (Pekk Anna), Dudás Mária és Dr Dobos László.

Terrorházánál…
Hősök a falánál szomorúan állapítottam meg, hogy az 1956-os forradalom kapcsán Jánoshalmának két mártírja. Az alábbiakat olvastam: „Huszár László, rakodómunkás (Jánoshalma,
1932.03.24. - Budapest, 1959.11.21.)
1956. október 28-át követően külföldről Jánoshalmára, szülőfalujába tért vissza, ahol a
bukott rendszer ellen agitált. November végén ismét átszökött Ausztriába, ahol az osztrák
csendőrség tolmácsa volt, majd ismét hazatért. 1958 szilveszterén Jugoszláviába szökött, de
a jugoszláv szervek átadták a magyar hatóságoknak. Szervezkedés kezdeményezése és hűtlenség vádjával halálra ítélték. 1959. november 21-én kivégezték. Élt 27 évet.”
Dági Józssef

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2013. december

Megélt száz Újévet
Ördög Gyuláné, született Fazekas Johanna
1914. január elsején Jánoshalmán látta meg a
napvilágot Fazekas István földműves és a Faddi
Julianna gyermekeként. A jánoshalmi egyházi
anyakönyvi bejegyzések tanúsága szerint, születése utáni negyedik napon Taskovics Mihály
és neje, Ságodi Erzsébet tartotta a keresztvíz
alá a keresztelési szertartáson. Még húszéves
sem volt egészen, amikor 1933-ban örökhűséget esküdött Ördögh Gyulának. A fenn maradt
emlékekből tudjuk, hogy Jánoshalmán a Tompa
Mihály utcában laktak.
Az Ördög család vendéglőt működtetett
Budapesten az Aréna (ma Dózsa György) úton.
Gyula hentes volt, testvére volt a vendéglős, így
családon belül megoldott volt a konyha hússal
történő ellátása.
Ördög Gyulát és feléségét itt érte a háború
vihara, majd az 1956-os forradalom is. AZ ötvenes évek végén hagyták el hazánkat és települtek le Jánoshalmától több mint 15 ezer kilométerre, az ausztráliai Sydney-ben. (Sydney, Ausztrália legnagyobb városa, Új-Dél-Wales állam
fővárosa. Ausztrália délkeleti részén, a Tasmantengernél található 4,5 millió lakosú.)
A házaspár egy gyermekkel kiérkezésük után
nulláról indulva kezdett vállalkozásba, terjesztve messze távolban is magyar ízeket, és ezzel
biztosítva a család megélhetését. Szépen lassan fejlődtek. Időközben két unokájuk született
(Tünde és István), majd 2 leány és egy fiú dédunoka, és a legfiatalabbak a 4 ükunoka. Sajnos már ők nagyon keveset tudnak magyarul,
de a lelkükben megmaradtak magyarnak. Tünde egyébként 2 hétig volt tanulmányúton itthon,
Magyarországon.
Johanna néni amikor lehetett haza látogatott. Első alkalommal a kiérkezésük után 30
esztendővel. Utána még három alkalommal
jött Magyarországra és ezen belül szülőhelyé-

Minden önkormányzati adósságot
átvállal a kormány
Teljes egészében átvállalja az önkormányzatok adósságának fennmaradó részét a kormány – jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón.
A kormány megalakulása óta fontosnak tekintette az önkormányzatok adóssága helyzetének rendezését – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón.
Lázár felidézte a korábbi lépéseket: először a megyei önkormányzatokat szabadították meg 190 milliárdos iga alól, 2012 decemberében ezt követte az 5000 fő alatti települések teljes mentesítése, ami
74 milliárd forintot jelent, majd 2013 első negyedévében az 5000 főnél
nagyobb települések esetében a 40-70 százalékos átvállalás.
A Világgazdaság október elején írt arról, hogy azok az önkormányzatok, ahol nem halmozódott fel adósság, önrész nélkül pályázhatnak.
A kormány úgy döntött: a fennmaradó 420 milliárd forint adósságtömeget teljes egészében átvállalja, így 2014. február 28-ától
már teljes egészében a helyi közösségi fejlesztésekre koncentrál-

re. Ilyenkor meglátogatta Jánoshalmán többek
között a Halla családot, Mészáros Franciskát,
Faddi Magdolnát, a rémi, bácsbokodi rokonokat,
többek között Szabó Jánosnét Bokodon, valamint a Nagypál leszármazottakat Budapesten.
1991. után, 88 évesen, már egyedül nem vállalta a hosszú utat, hogy haza jöhessen.
Viszont ma is rendszeresen átjár az angol
rendszerű, földszintes házukhoz közeli, az utca
túl oldalán lévő magyar klubba. Johanna néni
közel a századik születésnapjához is éles gondolkodású és figyelemmel kíséri az itthoni eseményeket.
Innen a messze távolból is kívánjuk a magunk,
az ismerősök, barátok és a rokonok nevében is,
hogy Isten éltesse még nagyon sokáig jó egészségben és boldogságban 100. születésnapja alkalmából.

Lendületet kapott a
volt laktanya területek
értékesítése
Magyarország Kormányának 27/2013. (II.
12.) Korm. rendelet értelmében Jánoshalma
a szabad vállalkozási zónába került. Minden jel arra mutat, hogy ez a tény ösztönzőleg
hatott a Jánoshalmi Iparterület még eladatlan
területeinek értékesítésére. A szabad vállalkozási zónák - mint speciális gazdasági övezetek
- megteremtésével a Kormány a legnehezebb
helyzetben lévő településeknek nyújt segítséget,
a terület- és gazdaságfejlesztést összehangolva, gazdaságélénkítést, foglalkoztatás-bővítést
célzó eszközként. A gazdasági szereplők (nagy
beruházók és KKV-k egyaránt) számára vonzó
telephelyfeltételeket és kedvezményeket lehet
biztosítani, támogatva e területek gazdasági
vérkeringésbe való tényleges bekapcsolását.
Az a vállalkozás, amelyik szabad vállalkozási zónában végez fejlesztést, akár 70%-os
pályázati támogatási intenzitást is elérhet.
Köztudottan a 2014-2020-ig terjedő pályázati
időszakban az Uniós források 60%-a gazdaságfejlesztésre lesz fordítható.
Az Önkormányzat már évek óta törekedett,
a területek jó gazda módjára történő értékesítésére, ennek érdekében pályázat útján minden területhez közmű csatlakozást épített ki.
Korábban már értékesítésre került a Haris Tüzép
számára, Pekk Antal és Tamás Gábor vállalkozók számára, gyümölcsfelvásárló és pálinkafőző
létesítésének céljára egy-egy terület, illetve az
UNIVER cégcsoport vásárolt meg egy területet.
Az önkormányzati törekvéseket ebben az
évben ismét siker koronázta. 2013. november
hónap folyamán a Képviselő-testület a város jövője szempontjából fontos döntéseket
hozott a volt laktanya, jelenleg Jánoshalmi
Iparterületen lévő ingatlanok értékesítése
tárgyában. Több helyi, illetve vidéki vállalkozás jelezte a vételi szándékát az Iparterületen
lévő telkekre. A Képviselő-testületi döntések
meghozatalakor lényeges szempont volt,
hogy az adott területeken megtelepedő vállalkozások mikor indítják el tevékenységüket,
illetve, hogy hány új munkahelyet terveznek
létesíteni.
A Képviselő-testület az alábbi döntéseket
hozta:
1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete értékesíti a Jánoshalmi Iparterületen tulajdonában
lévő 10.690 m2 területű jánoshalmi 4565/14
helyrajzi számú ingatlanát a Hambár Kft
Jánoshalma Rákóczi u. 7. sz. alatti cégnek.
Az ingatlan vételára 3.484.940Ft+ÁFA, azaz
hárommillió-négyszáznyolcvannégyezer-ki-
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lencszáznegyven forint.+ÁFA. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete
23.800.000 Ft, azaz huszonhárom millió forint áron értékesíti a Jánoshalmi Iparterületen
tulajdonát képező jánoshalmi 4565/11 hrsz-ú,
15871 m2 nagyságú telephely megnevezésű
ingatlanát, valamint 2.200.000Ft+ÁFA, azaz
kétmillió-kettőszázezer forint+ÁFA áron a
Jánoshalmi Iparterületen tulajdonában lévő
jánoshalmi 4565/4 hrsz-ú, 8190 m2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát
Kiss Árpád Jánoshalma Kossuth u.20. sz.
alatti lakosnak. Kiss Árpád 2015. december
31-ig vállalja, hogy telephelyfejlesztést hajt
végre a megvásárolt területen és 5 fő munkavállalónak munkahelyet teremt. A Képviselő-testület lehetőséget nyújt a vételár meghatározott részletekben történő fizetésére.
A területek az utolsó részlet megfizetésével
kerülnek az új tulajdonos tulajdonába, de addig is birtokba veheti és esetleges a területet
érintő pályázatához az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadja. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
3. Jánoshalma Város Képviselő-testülete értékesíti a Jánoshalmi Iparterületen tulajdonát
képező 6187 m2 területű jánoshalmi 4565/3
helyrajzi számú ingatlanát a Lactogen Kft
–nek (6500 Baja, Galamb utca 4.) Az ingatlan vételára 2.016.962 Ft+ÁFA, azaz kétmillió-tizenhatezer-kilencszázhatvankettő forint
+ÁFA. A Képviselő-testület a Kft. benyújtandó
pályázatához a tulajdonosi hozzájárulásokat
megadja. Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete értékesíti a Jánoshalmi Iparterületen tulajdonát
képező 9018 m2 területű jánoshalmi 4565/18
sz. helyrajzi számú telephely elnevezésű ingatlanát Nagy István, Jánoshalma, Bernáth
Z. u. 54.egyéni vállalkozónak. Az ingatlan
vételára 12.000.000 Ft, azaz tizenkétmillió
forint. A Képviselő-testület lehetőséget nyújt
a vételár meghatározott részletekben történő
fizetésére. A területek az utolsó részlet megfizetésével kerülnek az új tulajdonos tulajdonába, de addig is birtokba veheti és esetleges a
területet érintő pályázatához az önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadja. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert az
adás-vételi szerződés aláírására.

hatnak a települési– foglalta össze a kormánydöntést Lázár.
Arra a felvetésre, hogy egy-egy település jelentős adósságot halmozott fel, a válasz az, hogy nem a település adósodott el önmagában, hanem az egész önkormányzati rendszer. Ennek leginkább az
volt az oka, hogy a szocialisták rengeteg állami feladatot adtak az
önkormányzatoknak, és nem adtak hozzá finanszírozást. Példaként
említethető, hogy a Medgyessy-kormány idején megemelték a pedagógusbéreket, kifizették azt fél évre, majd azt mondták az önkormányzatoknak, hogy a többit gazdálkodják ki. Ezzel a fejlesztésektől vonták el a forrást. Sok település úgy döntött, fejlesztési hitelt vesz fel,
hogy „tudjon haladni”.
Lázár János emlékeztetett arra is, ma már nem vehetnek fel hitelt
az önkormányzatok, csak fejlesztési célból és csak a kormány engedélyével. Az államtitkár bejelentése szerint ezzel az önkormányzati
adósságkonszolidáció folyamata teljes egészében lezárult.
Forrás:MNO

Startmunka mintaprogramok 2013.
Illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása
startmunka
mintaprogram

Foglalkoztatottak száma: 11 fő
A program főbb elemei:
¾¾ a város területén (külterület,
belterület) lévő elhagyott hulladékok összegyűjtése
¾¾ az összegyűjtött hulladék
ártalmatlanításra való átadása
¾¾ parlagfű mentesítés
Elvégzett munka:
–– illegálisan lerakott hulladék
összegyűjtése: 87 hely
–– ártalmatlanításra átadva: 64 m3

Mezőgazdasági
startmunka
mintaprogram
Foglalkoztatottak száma: 34 fő
Használt földterület nagysága:
16,2 ha (szántó és legelő)
A program főbb elemei:
¾¾ szántóföldi zöldségtermesztés (pritamin paprika, kápia
paprika, burgonya)
¾¾ kiskert zöldségtermesztés
(Diákélelmezési konyha igényei alapján)
¾¾ szántóföldi növénytermesztés (napraforgó, kukorica)
¾¾ szálastakarmány előállítás
(fűszéna)
¾¾ parlagfű mentesítés
Termesztett mennyiségek:
–– szántóföldi zöldségtermesztés
• burgonya
4000 kg
• pritamin paprika
918 kg
• kápia paprika
4380 kg
kiskerti zöldségtermesztés
• fejteni való bab
5 kg
• paradicsom
203 kg
• paprika		
116 kg
• fejes káposzta
152 kg
• sárgarépa
384 kg

Belvíz-elvezetési
startmunka
mintaprogram

Közútjavítási startmunka
mintaprogram

Foglalkoztatottak száma: 26 fő
A program főbb elemei:
¾¾ járdaépítés, javítás
¾¾ kátyúzás
¾¾ útjavítás
¾¾ betonzúzalék készítés
¾¾ padkanyesés
¾¾ parlagfű mentesítés
Elvégzett munka:
–– járdakészítés, javítás 29
lakóház előtt (2.700.000 Ft.
értékben)
–– kátyúzás 12 utcában (600.000
Ft. értékben)
–– útjavítás 4 utcában
–– padkanyesés 26 utcában

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

petrezselyem
136 kg
karfiol		
20 kg
hónapos retek
420 db
uborka		
118 kg
saláta		
653 db
karalábé
263 kg
zöldbab		
116 kg
zöldborsó
50 kg
fokhagyma
7 kg
Bio- és megújuló
cékla		
171 kg
• kazánok 7.968.615 Ft.
energiafelhasználási
vöröshagyma
300 kg
• 3 db láncfűrész 317.400 Ft.
startmunka
szárazbab
13 kg
mintaprogram
Mezőgazdasági utak
zeller		
36 kg
rendbetétele startmunka
sütőtök		
50 kg
mintaprogram
zeller és petrezselyem zöldek: Foglalkoztatottak száma: 12 fő
132 csomó
–– szántóföldi növénytermesztés: A program főbb elemei:
Foglalkoztatottak száma: 15 fő
¾¾ faapríték készítés (közterüle- A program főbb elemei:
• napraforgó 4800 kg
tei nyesedékekből)
¾¾ dűlőutak melletti fák nyesé• kukorica 46810 kg
¾¾ faapríték kazán vásárlás
se
• szálastakarmány előállítás
¾¾ fűtésrendszer átalakítás (volt
¾¾ dűlőútjavítás, gréderezés
• 43 bála
Diákotthon, Központi óvoda)
¾¾ dűlőút kimérés
A program keretében vásárolt
¾¾ parlagfű mentesítés
¾¾ parlagfű mentesítés
nagy értékű eszközök:
• ágyeke
Elvégzett munkák:
Elvégzett munkák:
• fűkasza
–– faapríték készítés
–– dűlőutak melletti fák nyesése
• rendsodró
–– kazánvásárlás 2 db.
- elsősorban a zárkerti része• hőlégfúvó
–– fűtésrendszer átalakítás-volt
ken
• szivattyú
diákotthon 3.500.000 Ft.
–– gréderezés – Kiserdő, zártker• öntözőrendszer
–– tüzelőanyag tároló építés
ti részek, Kecskés, Parcelok
• számítógép
250.000 Ft
–– dűlőút kimérés – Kiserdő,
Gyékényes, Kecskés, zártkerMegvásárolt nagy értékű eszköti részek
zök:

sa, kotrása
¾¾ parlagfű mentesítés

Téli és egyéb
értékteremtő
közfoglalkoztatási
startmunka
mintaprogram

6.500.000 Ft
¾¾ parlagfű mentesítés

Elvégzett munka:
Elvégzett munkák:
–– ároktisztítás (feliszapolódás
–– erdőtelepítés 0,6 ha (zártkerti
megszüntetése) 27 km, 26
önkormányzati területeken)
A program főbb elemei:
utca
Foglalkoztatottak száma: 21 fő
–– erdőművelés 4,4 ha területen
¾¾ csapadékvíz elvezető árkok –– áteresz elhelyezés 48 db
A program főbb elemei:
–– melegedő épület építése (140
tisztítása, készítése
nyílt csatorna gépi kotrása 0.6 ¾¾ erdőtelepítés, erdőgondozás
m2, Városgazda Kft Mélykúti
¾¾ áteresztisztítás, elhelyezés
¾¾ közfoglalkoztatottak részékm
úti telephelyén folyamatban)
¾¾ nyílt csatorna gépi tisztítáre melegedőépület készítés
Foglalkoztatottak száma: 21 fő
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Szennyvízberuházás kapcsán elhangzott kérdések
Molnár Mihály
Kőműves vagyok 41 éve, kérdésemet a tervezőhöz intézem. Az első
kérdésem hogy az ingatlanok csatlakozó aknáját hová tervezték, a telekhatáron belülre, vagy kívülre? Igaz-e,
hogy Jánoshalmán a közterületre tervezik tenni?
Juhász Zsolt Víziközmű Társulat
elnöke
Mivel folyamatában részt vettem
a tervezői egyeztetéseken, ezért én
válaszolok elsőként a kérdésre. A környékén mi, mint üzemeltetők a beruházás tervezésekor úgy állapodtunk,
meg, hogy telekhatáron belül 1 méterre lesz az akna. Üzemeltetői elvárás
is, hogy pontosan legyen meghatározva a tisztító-idom
helye, a két különféle elhelyezésnek vannak előnyei és
hátrányai mindkét oldalról. Mivel azóta már változott az
ivóvíz-szennyvíz szolgáltató, a kivitelező a jelenlegi üzemeltetővel most folytatja le az erre vonatkozó végső
egyeztetést, tehát, hogy Jánoshalmán kívül vagy belül
lesznek ezek az elemek. Fontos elmondani, hogy akár
kívülre, akár belülre kerül az akna, a pontos helymeghatározás, minden lakossal a saját ingatlanát érintően, a
bekötés helyén egyeztetésre kerül majd.
Décse Sándor mérnöki szervezet
képviselője
A műszaki ellenőr szervezet részéről is megadom a választ a kérdésre. Előzetesen tudni kell, hogy 2013
nyarán változott a Vízi-közmű törvény.
Korábban a törvény és a hozzá csatlakozó szabványok előírták, hogy bent a
telekhatár mögött 1 m-re kell kialakítani a tisztító nyílást. A bekötő idomig tartozott az üzemeltető felügyelete alá a csatornarendszer, és a bekötő idomtól tartozott a lakossághoz a szennyvízrendszer. Ezt a
pontot nevezi a szakma átadási pontnak. Az új Vízi-közmű törvény változást hozott, az új rendelkezések szerint
már nem kell, hogy mindenképpen a telekhatár mögött
1 méterre kerüljön az átadási pont. Nagyon sok helyen
éppen fordítva kéri a helyi üzemeltető, pl. kint az utcán,
a járdában. Az üzemeltető dönthet úgy, hogy nehéz a
folyamatos bejárkálás az ingatlanok területére ellenőrzéseket végezni, és számára egyszerűbb a járdában megépíteni ezt az idomot. Ebben az esetben a fő problémát
az okozza, hogy a csatorna fedőlapot szeretik eltulajdonítani. Ezért az üzemeltető inkább vállalja a problémát
a lakásokba való bejutással, mint a fedőlapok pótlását
a járdákon. Arra azonban nem lesz lehetőség, hogy az
egyik ingatlanon telekhatáron belül, a másik ingatlanon
telekhatáron kívül helyezkedjen el a tisztítónyílás!
Molnár Mihály elfogadta a válaszokat.
Csaplár József
Én már az életkoromból kifolyólag 3
kerekű járgánnyal tudok járni. Köztudottan a kismamák babakocsival közlekednek. Kérdezem én, hogy tudnánk közlekedni, ha minden ingatlan
előtt aknafedelek lennének? A kérdésem arra is vonatkozik, hogy mikor, és
merre tervezik kezdeni a munkálatokat? Nekem például előre meg kell tervezni, hogy merre,
tudok majd eljutni a városban az úticélomhoz.
Lukács Zsolt
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy
a törvényi változások adta lehetőségek ellenére, továbbra is telekhatáron belülre vannak tervezve az aknák.
Mikor kezdődik a munka? A kivitelezők
jelenleg is dolgoznak, és ezt nem a csatorna fektetésre értem, hanem a tervezési folyamat szükségszerűen aktuális
záró részeinek végzésére. Arra a kérdésre pedig, hogy
mikor lesz az első kapavágás, egyértelmű választ tudok
adni. A folyamatban lévő egyeztetések miatt az idén már
nem lesz közterületen munkakezdés. Januárban, ha az
időjárás engedi, elkezdődnek a kivitelezési munkálatok.
Abban az esetben kezdhetjük el a munkát januárban, ha
minden hatóság betartja azokat a határidőket, ami ügyintézésre ki van szabva, és minden szakhatósági engedély
a rendelkezésünkre áll. Egyébként pedig amennyiben az
időjárás megengedi, elkezdjük. A kezdés előtt két héttel
az egyes szakaszokon a lakosok tájékoztatva lesznek
szórólapozással minden postaládába, valamint jól látható
helyeken táblák kihelyezésével. A csatornahálózat kiépítése minden településen a legmélyebb pontokon kezdődik, ez Jánoshalmán is így lesz. Lényeges megjegyezni,
hogy a lakosság előre ki lesz értesítve minden esetben,
és a szükséges egyeztetések is meg fognak történni az
ingatlanok tulajdonosaival.
Juhász Zsolt
A kivitelezőnek kötelessége hogy leegyeztesse a most
meglévő és tervbe foglalt bekötési helyeket. A tervekbe
folyamatosan be lehet tekinteni a Vizi-közmű Társulat-

nál, a Molnár János utca 3. sz. alatt, Juhászné Terner
Ágnesnál. Sok mindenen múlik a bekötési hely megvalósítása, leginkább a meglévő közművek helyét kell figyelembe venni, a bekötés ennek függvényében lesz megvalósítva.
Csaplár József elfogadta a válaszokat.

További lakossági
kérdések

Gavlik Terézia
Kérésünket tolmácsolnánk a Tanuszoda újraindításával kapcsolatban. Aláírást is gyűjtöttünk és szóban
is kérnénk a tisztelt Testületet. Tudjuk, hogy az Önkormányzatnak nincs
lehetősége a fenntartási költségek
fedezetére, de motivált bennünket a
fenti kéréshez, hogy kormányunk fontos feladatának tekinti a diákok úszás oktatását, és új
tanuszodák építését is tervezik. Miniszterelnökünket idézem „a gyermekeinkért semmi sem drága”. Hátha lehetőséget kapna Jánoshalma, talán Uniós vagy egyéb támogatásra, a fenntartási költségek fedezetére. Ha lehetne
utána nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, sokunk
nevében megköszönnénk. Megkérjük Bányai Gábor képviselő urat, hátha első kézből tudna segítséget szerezni,
hogy a Jánoshalmi Tanuszoda üzemelhessen. Tudom,
nagyon sokba kerül a fenntartása. Esetleg a Kistérségi Egészségügyi Központ segítségével a reumatológiai
kezelésbe a be lehetne építeni a vízi tornát, az OEP-pel
egyeztetve, vagy az iskolák pályázhatnának e a működtetésre? …Köszönöm!
Czeller Zoltán polgármester
A város vezetésének ugyanolyan
fontos a Tanuszoda működése, mint
Önnek. Mutatja ezt, hogy annak ellenére, hogy pénzügyileg finanszírozhatatlan volt, 5 évig működtette a
város. Már jó párszor ismertettem a
pénzügyi mutatókat, megközelítőleg
5 millió Ft volt a bevétel egy évben,
ezzel szembe 25 millió Ft a kiadás. Ez azt jelenti, hogy
nem volt akkora létszámú uszoda használó, amekkora fenntartotta volna. A kérdés ezután: hitelből finanszírozzuk? Ez ésszerűtlen. Uniós forrás semmilyen intézmény működtetésre nem vehető igénybe. Az Önkormányzat Édes Anna tankerület igazgatón keresztül megkereste a Klébelsberg Intézményfenntartó Központot,
hogy a tanulók úszás oktatásának idejére forrást biztosítsanak, mi pedig kinyitjuk az uszodát. Nem kellene
vidékre hordani a tanulókat, hiszen az utaztatás is pénzbe, és időbe kerül. Másik megoldás, a lakossági összefogás a Tanuszodáért, amit Ön is kezdeményezett. Kérdés, hogy lesz e a fenntartáshoz elegendő uszoda használó? Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr kíván-e
hozzászólni a témához?
Bányai Gábor
Egyszerűnek tűnik, el kell menni
az uszodába, és fent kell tartani. Tudjuk azonban, hogy nagyon kevesen
használták az uszodát. A Klébelsberg
intézményfenntartónak lehet, hogy
lesz lehetősége a fenntartásra, de
biztatok mindenki, hogy menjenek el!
Bízzunk abban, hogy a kormány is
ad keretet a tanuszodák működtetéséhez. Legyen egy
lakossági összefogás, annak ellenére, hogy a Tanuszoda egy rossz beruházás volt. Nem a legsikeresebb projektek közé tartozik, a méret és fenntartási költségében,
termálvíz hiányában. A működtetése, a víz hőmérsékletének felfűtéses fenntartása gázzal a legdrágább megoldás. Az uszoda a Jánoshalmiaké!
Kiss Józsefné
Nagyon kevesen vagyunk ezen a
rendezvényen is, sok ember nem
tud róla, hogy mi történik a városban. Az a javaslatom erre, hogy van
a városnak egy piactere, ahol lehetne a lakosságot tájékoztatni valamilyen formában, például hangosbemondón keresztül. A kérdésem pedig
az, hogy többen panaszkodnak a város útjain áthaladó
megnövekedett kamionforgalom miatt. Várható-e változás ezen a téren? …Köszönöm!
Czeller Zoltán polgármester
A javaslatot köszönettel vesszük. A kamionok
megnövekedett forgalma az útdíj bevezetése miatt van,
kedvezőtlenül érinti a környező településeket, amelyeknek átmenő útjai vannak, mert akik nem akarnak fizetni, erre jönnek. Még 2007-ben tettük bele a fejlesztési tervekbe egy Jánoshalmát kikerülő ún. külső gyűrűt,
ami összhangban volt az épülő M9-es úttal. Sok tervünk
valóra vált azóta, de erre nem volt pályázati forrás, mára
pedig az M9-es is kétségessé vált.
Molnár Mihály
Polgármester úr beszámolt az egész évben végzett

munkáról. Köszönet illeti, a közmunkásokat szakszerűen végzett munkájukért. Köszönet illeti az Önkormányzat
munkatársait a gyors ügyintézésért, a rendvédelmi szerveket a folyamatosan végzett munkájukért, az orvosokat, egészségügyi dolgozókat, hogy segítőkészek. Látok
azonban egy hiányosságot. Két éve vetettem fel a mentőállomás kérdését először, egy mostani hír pedig megerősíti hogy milliárdok állnak rendelkezésre a meglévő és új mentőállomások létesítésére. A kérdésem hogy
az Önkormányzat hallott-e erről, és ezzel kapcsolatban
tudnak-e tájékoztatást adni, történik-e az elkövetkezendő időben a mentőállomással kapcsolatban valami változás? …Köszönöm!

véleményem szerint igen, mert az ott elmenő kamionok
felverik az ablakra és a házfalra a vizet. A közút kezelő
üzemmérnökének tájékoztatása szerint a jelzett szakaszon a burkolatmarással és visszaaszfaltozással megszüntetik a hibát, úgy hogy a csapadékvíz az aknába
folyjon. Ezt a munkát 2005. június 30-ig ígérték elvégezni, de az üzemmérnökségen ez az idő úgy látszik még
nem érkezett el. …Köszönöm, ha az Önkormányzat segíteni tud ebben.

Czeller Zoltán polgármester
A témakör nem Önkormányzati beruházás, az Országos Mentőszolgálathoz tartozik, ezért nem tettem említést róla. Még valaki félreértette volna, dicsekvésnek,
vagy úgy vette volna, hogy más tollával ékeskedünk.
Az OMSZ tájékoztatása szerint a mentőállomás megvalósítása 2014-ben megkezdődik, és év végéig befejeződik. Az Önkormányzat feladata a terület biztosítása
volt. Az Erzsébet tér Vágóhíd utca melletti részét találta
alkalmasnak az Országos Mentőszolgálat, itt épül meg
a mentőállomás. A területet az Önkormányzat ingyenesen biztosította.

Kiss-Pető Tibor
A képviselő-testület egy tagja fél
éve külföldön végez munkát, kérdezem, hogy ebből mi az igazság,
és hogyan tudja ellátni a feladatait.
Ezen kívül kérdezem, hogy a sertéstenyésztés mintaprogram miért nem
indult el Jánoshalmán? (Utóbbi kérdés 2012-ben is elhangzott.)

Ferenci László
Miért nem történik valami a Jánoshalmi kivezető utakkal kapcsolatban,
semmi nem indokolja, hogy táblákkal lassítsák a közlekedést, semmi
nem indokolja az 50km/órás korlátozást. Nem tartom szerencsés dolognak
több szempontból sem, hogy ebben az
Önkormányzat nem intézkedik. Nem
azt mondják, hogy az útfenntartó nem
intézkedik ebben, hanem mindent rákennek a városvezetésre. Kasziba Sándor tavaly tájékoztatott arról, hogy
a közútkezelő nem támogatta a sebesség korlátozás feloldását. Én pedig most is fontosnak tartom a sebességkorlátozás feloldását. …Köszönöm!
Czeller Zoltán polgármester
Évek óta felmerülnek itt a közmeghallgatáson olyan
kérdések, amelyek foglalkoztatják a lakosságot, problémák, de nem tartoznak önkormányzati hatáskörbe. Csak
saját hatáskörben járhat el az ország minden önkormányzata, hatáskör túllépést nem követhet el. Hogyan
várná el máskülönben, hogy a lakosok jogkövetők legyenek, ha az önkormányzat sem lenne az? A szóban forgó
esetben a közút dönt, kétséges, hogy az aláírásgyűjtés
eredményes lenne. Más egyéb közutas probléma is felvetődött ebben az évben. Például a Katolikus Iskola tantestülete éppen a sebesség csökkentéssel kapcsolatban
kereste meg az Önkormányzatot. A Rákóczi út nagyon
forgalmas, célszerűnek tartanák, ha forgalomkorlátozás
lenne azon a szakaszon a gyermekek biztonsága érdekében. Egyeztetésre hívtuk a közútkezelőt ennek érdekében. A helyszíni szemle után a közút kezelője megállapította, hogy tábla kihelyezése szükségtelen, egy útburkolati jel felfestéséhez járultak hozzá, ez már megtörtént.
A jel fegyelmeztet arra, hogy a gyerekek áthaladására
fokozottan számítani kell. Igazgató asszonnyal nemrégiben egyeztettünk, még egyszer felvetjük a témát a közút
kezelőjének, nem kell megvárni, míg baleset lesz.
Kasziba Sándor
Ebben az évben is meg tudom erősíteni a tavaly általam elmondottakat, a kivezető utak forgalomszabályozása nem a hivatal hatásköre, a közút kezelője forgalomtechnikailag továbbra sem tartja fontosnak a sebességkorlátozás feloldását ezeken a szakaszokon Jánoshalmán.
Komáromi Lajos
Összetettebb a kérdés ez, azon
felül, hogy a közút kezelésében vannak ezek az utak. A KRESZ is arról
szól, hogy a belterületi ingatlanok
végéig szól a korlátozás. Nem gondolom, hogy át kellene helyeznünk a belterület határát, mert akkor azok a lakosok külterületi lakossá válnának, több
szempontból hátrányos helyzetbe kerülnének. Pl. beépítetlen telkekkel rendelkezik a város, más
előírások vonatkoznak a belterületen, mint a külterületen.
Én nem tartom akkora problémának a sebesség korlátozást, hogy ezeket a hátrányos dolgokat felvállaljuk, és
ezen változtassunk.
Szarvas Ferenc
Kéréssel fordulok az Önkormányzathoz. Segítsen nekem abban közbenjárni, hogy az útfenntartó a házam
előtt az úton lévő vízlevezető aknafedőt megcsinálja. Közel tíz éve ígérték meg a közútkezelőnél, de a mai
napig nem történt meg. A Bács-Kiskun
megyei útkezelő részemre küldött leveléből idéznék, ezt írják: „Süllyedés következtében a vízelvezető akna alacsonyabban van, mint
az útburkolat többi része, ezen a területen megáll a csapadékvíz, azonban ez az épületben kárt nem okoz.” De

Czeller Zoltán polgármester
Támogatjuk a kérését, megpróbálunk ebben az ügyben hathatós segítséget nyújtani.

Czeller Zoltán polgármester
Ágoston István képviselőről van szó, aki valóban külföldön végez munkát, de ezzel együtt a képviselői jogait a jelenlegi érvényes jogszabályok szerint egy évig
gyakorolhatja. Képviselő úr egyébként utoljára közel
egy hónappal ezelőtt vett részt a Városgazdálkodási és
Városfejlesztési Bizottság ülésén. Természetesen juttatás nem jár részére, amíg nem vesz rész a testület munkájában. Második kérdésére pedig az a válaszom, hogy
sertéstenyésztési mintaprogramot nem tervezett indítani az Önkormányzat. (Utóbbi válasz 2012-ben is elhangzott.)
Kiss-Pető Tibor
Berendeltek bennünket a Munkaügyi Központba, hogy
indul a program és ott egy megbeszélés következtében
változott a helyzet.
Czeller Zoltán polgármester
Itt valami félreértés van, a Munkaügyi Központ nem
tartozott az Önkormányzat fennhatósága alá, jelenleg a
járáshoz tartozik, előtte regionális szervezet volt. Ebben
a kérdésben az Önkormányzat nem illetékes, ha a Munkaügyi Központon keresztül nem indult el a program,
akkor ezt velük egyeztesse.
Bodrogi Miklós
A MÁV megszüntetett vasúti járatokat, amelyek hátrányosan érintettek
bennünket. Természetesen nem az
Önkormányzattól várom a választ, de
kérdezem mit tett a város vezetősége
ez ügyben? Vissza kellene állítani a
régi elvett vonatindulásokat.
Czeller Zoltán polgármester
Menetrendi egyeztetések folyamatosan vannak, lakossági igényre tud az Önkormányzat benyújtani kérelmet a
MÁV-hoz, a VOLÁN-hoz. Alá kell támasztani, hogy miért
probléma, hány személyt érint az ügy, valóban megalapozott-e a kérés. Megoldásként a Jánoshalmi Hunyadi
Népében tudunk megjelentetni egy felhívást a lakosság
felé, hogy kérjük, a legközelebbi menetrendi egyeztetésig jelezzék a vasúti, vagy busz menetrenddel kapcsolatos problémákat, észrevételeket. Az Önkormányzat ezt
továbbítja az illetékeseknek.
Lakatos Máté
Ebben az évben az Önkormányzat
300 m hosszan megcsinálta a dűlőutat, a vízelvezető árkokat, a gödröket betemette, de van egy 40m-es
szakasz, ami a rossz. Van mellette
vízelvezető árok, de nem folyik bele a
víz. Ez Kiserdőben, a Kalkatúra úton
van, ezt kérem minél előbb megcsinálni. …Köszönöm!
Czeller Zoltán polgármester
Amire az Önkormányzatnak volt módja és lehetősége azt már teljesítettük az idén. A következő évben még
nem lehet tudni milyen lehetőségeink lesznek, de azt
javaslom, a Városgazdálkodási osztályon jelentse be,
hogy melyik a problémás útszakasz, és amint lesz rá
keret, lehetőség szerint megcsináljuk.
Tisztelettel megköszönöm a lakossági kérdéseket,
hozzászólásokat, amelyekkel hozzásegítik a Képviselőtestület tagjait, az Önkormányzat dolgozóit, hogy munkájukat továbbra is az Önök megelégedésére végezzék!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a gimnázium udvarán lévő konténerből a

tisztított ivóvíz biztosítása
munkanapokon 10 és 16 óra között.
A csapokat használva saját edénybe lehet vizet
vételezni.
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Sokan felkeresik a földhivatali
ügyfélfogadást
Az újság novemberi számában beszámoltunk arról, hogy a BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatalában Jánoshalmán, a
Béke tér 1. sz. alatt a 18.
sz. irodában minden szerdán 8-12 óra között földhivatali ügyfélfogadás kerül
megtartásra
Az
ügyfélfogadást
Kulesevics Jánosné Földhivatal vezető asszony (aki
jánoshalmi származású)
tartja, így a magas szintű
szakértelem biztosított.
A Jánoshalmi Járási Hivatal részéről állanA kép a földhivatali ügyfélfogadáson
dó helyiséget, számítógépet és fénymásolá- készült.
si lehetőséget biztosítunk a földhivatali ügyBKKM KH Járási Hivatal
intézés számára.

Fogyasztóvédelmi lakossági fórum a
BKKM Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatalának rendezésében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 2013. november 27. napján lakossági fórumot szervezett, melyen a meghívásnak nagy örömmel eleget téve, szakmai előadásokkal vett
részt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége.
A rendezvényt megnyitó Bodroginé dr. Mikó
Zsuzsanna a Járási Hivatal vezetője köszöntője után fényképes bemutatóban összefoglalta a járási hivatal szervezeti felépítését,
működésére és az ellátott feladataira vonatkozó tudnivalókat, melyet követően felkérte
dr. Horváth Zsuzsanna felügyelőségvezetőt,
hogy előadásában mutassa be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségét, valamint a fogyasztóvédelmi politikában bekövetkezett változásokat.
Dr. Horváth Zsuzsanna előadásában
hangsúlyozta, hogy a hagyományos hatósági jogalkalmazás mellett megjelentek innovatív elemek is a hatóság tevékenységében,
melynek köszönhetően széleskörű együttműködés kialakítására van lehetőség a jogkövető vállalkozásokkal. Ilyen például a „pozitív
lista”, valamint a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer. Szintén újítást jelentett a hazai,
minőségi termékek minél szélesebb körben
történő népszerűsítése céljából életre hívott
Nemzeti Fogyasztói Termékkosár, illetve az
óvodás és kisiskolás gyermekeknek szóló,
fogyasztóvédelmi ismereteket játékos formában oktató Okoskosár névre hallgató kezdeményezés elindítása. Természetesen a hatóság kommunikációjában is történt megújulás, hiszen az internetes felületek, a hatóság honlapja, facebook-oldala, fórum, tematikus hírlevelek, illetve a nyomtatott formában
megjelenő Fogyasztóvédelmi Tükör folyamatosan aktuális információkat közvetítenek a
fogyasztóvédelem iránt érdeklődők számára.
Ezt követően dr. Simon Szabolcs felügyelő ismertette a piacfelügyeleti tevékenység
aktualitásait, melynek körében beszélt az új
jogszabályi környezetről, amely a korábbinál sokkal egzaktabb keretet biztosít mind a
hatóságok, mind a vállalkozások számára.
Előadásában a hallgatóság számára gyakorlati példákkal mutatta be a termékbiztonság
fontosságát, valamint tájékoztatást nyújtott
arról, hogy a veszélyes termékek forgalomból
történő kiszorítása területén folytatott munka
eredményeként az Európai Unió tagországaiban működő veszélyes, nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkekről adatokat továbbító
gyorsriasztási rendszerébe (RAPEX) 2012.
évben érkezett adatok alapján Magyarország az első helyen végzett. A prezentációja második felében a játszótéri eszközök
üzemeltetésének szabályaiban bekövetkezett változásokat, illetve ezen szigorú elő-

írások gyakorlati
megvalósításának
nehézségeit és a
felmerülő problémákat ismertette
a hallgatósággal,
különösen nagy
hangsúlyt fektetve
a telepített eszközök biztonságosságának megóvására, helyreállítására.
A soron következő előadásban
Ballainé Védfy Boglárka felügyelő a mindennapi életből merített példákon keresztül, a gazdasági reklámok, valamint az üzletek ártájékoztatása által megjelenített megtévesztő tájékoztatások problematikájára hívta fel a megjelentek figyelmét. A hallgatóság
ezen túlmenően tájékoztatást kaphatott arról
is, hogy mit lehet tenni, ha a főleg az idősebb korosztályt érintő termékbemutatókon
elhangzottak nem felelnek meg a valóságnak, és a vásárló ennek tudatában el szeretne állni a korábban megkötött szerződéstől. A Felügyelőség munkatársa az előadása fennmaradó részében rendkívül fontos
ismerteket osztott meg a jótállás és szavatosság keretében érvényesíthető jogokkal és
kötelezettségekkel kapcsolatosan, továbbá a
vitás helyzetekben alkalmazható panasztételi lehetőségekről, illetve a panaszügyintézés módjáról.
A rendezvényen megjelentek visszajelzései alapján az elhangzott hasznos információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy az átlagfogyasztó el tudjon igazodni a vásárlások, valamint a szolgáltatások igénybe vétele során
kialakuló jogviszonyok útvesztői között, és
ne érje semmilyen hátrányos következmény,
illetve ne károsodhasson sem az egészsége, testi épsége, sem pedig vagyoni érdeke. A szervezők és az előadók egyetértettek
abban, hogy az ilyen jellegű lakossági fórumok tartása feltétlenül szükséges a leghatékonyabb fogyasztóvédelem, a fogyasztói
önvédelem kialakításában.
Jánoshalma, 2013-11-27.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

5. oldal

a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalában

2013. november 28-án (csütörtökön) NYÍLT NAP volt a
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalában.
A hivatal mindhárom épületében rendkívüli ügyfélfogadás
volt egész nap.
Az érdeklődők megtekinthették a Járási Hivatal által használt
épületeket a Jánoshalma Béke
tér 1., Kölcsey u. 12. és az Arany
János u. 13. sz. alatt.
A Törzshivatalban a Béke tér
1. sz. alatti Tanácskozó teremben egymást váltották az iskolai osztályok, rendhagyó osztályfőnöki órákat tartottak a Járási
Hivatal munkatársai.
A város három iskolájából 2-2
iskolai osztály vett részt az osztályfőnöki órákon.
Az órák programja a következő volt:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető képes bemutatót tartott a Járási Hivatal munkájáról, feladatairól. Ezt követően a gyerekek Farkas Margit
hivatalvezető-helyettes irányításával „Járás TOTÓ”-t töltöttek
ki, a feladat értékelése után az
első három helyezett ajándékot
kapott.
A TOTÓ játék nyertesei osztályonként:
Szent Anna Katolikus Óvoda
és Általános Iskola 7. osztály:
1. helyezett: Stibrik Ádám
2. helyezett: Arnold Viktória
3. helyezett: Kelle Attila
Szent Anna Katolikus Óvoda és
Általános Iskola 8. osztály
1. helyezett: Kiss-Pető Apor
2. helyezett: Kasziba Dávid
3. helyezett: Hugyi Máté
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközép-

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 830-1200 és 1300-1700
szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335 Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 830-1200 és 1300-1700
szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200

iskola 6. osztály
1. helyezett: Lipka Barbara
2. helyezett: Szabó Virág
3. helyezett: Lippai Vivien Alexandra
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 8. G. osztály
1. helyezett: Gusztonyi Gergő
2. helyezett: Majer Péter
3. helyezett: Szőke Szilvia
VM. Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium 11. osztály
1. helyezett: Rabb Hajnalka
2. helyezett: Verseczki Petra
3. helyezett: Fekete Szabolcs
VM. Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium 10. osztály
1. helyezett: Takács Levente Kornél
2. helyezett: Kovács Gergő
3. helyezett: Vér Noel
A gyerekek megtekintették az
Okmányirodát, kipróbálták a sorszámhúzást és a fotó készítést
okmányokhoz, valamint boríték,
meghatalmazás és csekk nyomtatványt töltöttek ki.
Minden résztvevő emléklapot
kapott, amelyen megköszönték
a megjelenését.
A gyerekek sok élménnyel
gazdagodva tértek vissza iskolájukba.
Jánoshalma, 2013. november 28.
BKMKH. Jánoshalmi Járási
Hivatala

M E G H Í V Ó
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
a következő lakossági fórumokra:
Tájékoztató
- az új földforgalmi törvény rendelkezéseiről,
- az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változásokkal
kapcsolatos bejelentési kötelezettségről (épület feltüntetés)

Jánoshalma:
2013. december 11-én 16 óra
Helye: Kulturális Központ

Előadók:

Borota:
2013. december 11–én 1830 óra
Helye: Iskola ebédlő
Mélykút:
2013. december 16-án 16 óra
Helye: Művelődési Ház

Tóbiás Ferenc
Szénásné Ország Krisztina
BKMKH Földhivatala
BKMKH Földhivatala
megbízott hivatalvezető
hivatalvezető-helyettes
Dr. Horváth Áron
BKMKH Földhivatala
földügyi osztályvezető

Az előadás tárgyával kapcsolatban kérdéseket lehet feltenni előzetesen a következő e-mail címen: kecskemet_m@takarnet.hu
Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

Jánoshalmi Járási
Hivatal elérhetőségei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Okmányirodai Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 830-1200 és 1300-1700
szerda: 830-1200 és 1300-1600
péntek: 830-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Munkaügyi Kirendeltsége
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 800-1500
szerda: 800-1800

Földhivatali ügyfélfogadás
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Telefon: 06-77/501-001/106 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: szerda: 800-1200

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

6. oldal

A Farm-óvoda első lépései
Jánoshalma falusias jellegű kisváros. Nagyszüleink a mezőgazdaságot tekintették fő
megélhetési forrásnak. Szerettük volna a gazdálkodás világát kicsit közelebb hozni az óvodás gyerekekhez. Ez volt az alapgondolata a
mai Farm-ovinak. Első elképzelésünk szerint
a gyerekekkel – szülőkkel közösen műveltünk
volna egy kis kertet, ahol sokféle zöldségfélét
meg tudtunk volna termelni, és közösen elfogyasztani. Ismerkedtünk volna különféle háziállatokkal, nagyüzemi növénytermesztéssel,
állattenyésztéssel. Ezek a gondolatok összhangban voltak egy pályázat tervezetével.
Mire a tervezet realizálódott, a pályázat hos�szú idő után megjelent, láthattuk, hogy nem az
egyes intézmények, hanem a kistérségek várhatnak kedvező elbírálást. Összefogtunk, minden településről egy
Már az első szülői értekezleten bemutattuk a szülőknek ezt a progóvónő, aki szívügyének tekintette az óvodás gyerekek nevelésének ramot, érdeklődéssel fogadták. A gyerekek várják a foglalkozások
ezen részét, ötleteinket a GYEP iroda szakemberei leírták, beadták. napját, vajon mit hoz Attila bácsi, mit fogunk csinálni? TermészeteHosszú-hosszú idő után végre megkaptuk a pályázat pozitív elbírálásáról szóló döntést, ekkor kezdődött az igazi munka.
A program módszertani kidolgozását az óvónőkből álló team

2013. december

H u ny a d i I s k o l a h í r e i
Mesemondó verseny
3-4. osztály

November 27-én ünneplőbe öltözött lányok és fiúk várták izgatottan, hogy mesélhessenek a hallgatóságnak.
Szinte észre sem vettük az idő múlását a mesék bűvöletében. Nehéz volt a döntés a zsűri számára, de ki kellett választani a legjobbakat. Az óvónőből, tanár- és tanítónőből álló zsűri arany, ezüst és bronz fokozatba sorolta a produkciókat. Minden tanuló kapott oklevelet, s
néhányan könyvjutalomban részesültek.
A mesemondók közül Csernák Hunor, Koszorús Dorina és Menyhárt Anna vesz részt a
városi versenyen.
Mindenki gazdagabb lett a délután folyamán, hisz igaz az állítás: „A népmese az olvasás
táltos lova.”

végezte. Munkánkban sok segítséget kaptunk kertészünktől is. Az
elkészült programot minden óvodában bevezetjük, a tevékenység
folyamatos. A foglalkozásokat a kertész irányítja, az óvónő segítségével, szülők bevonásával.
A farm-óvodai programmal elsősorban a hátrányos helyzetű családok sorsának javítását, társadalmi integrációját szeretnénk segíteni
oly módon, hogy a szülőkkel együttműködve játékosan, pozitív élményeken keresztül alakítjuk ki a gyermekekben az agrárvilág életmódbeli szokásait, a növénytermesztés alapismereteit. Olyan zöldségfélék, gyümölcsök, virágok termesztését vállaljuk fel, amelyeket közösen tudunk elfogyasztani, felhasználni.

sen az első alkalmak az ismerkedéssel teltek. A kerti munka öröm
a gyerekek számára, más, mint a mindennapok megszokott rendje. Mára már elvetettük azokat a magokat, amit ősszel lehet. Borsót,
a hagymát duggattuk is, magot is vetettünk. Beszéltünk lila-, vörös-,
póréhagymáról, kíváncsian várjuk, melyikből mi fejlődik, hogyan tudjuk elfogyasztani. Virághagymáink is földben vannak, várják a tavaszi napsütést. Mi pedig a virágokat. A téli időszakban madáretetéssel,
csíráztatással, hajtatással, majd a palántaneveléssel fogunk foglalkozni, tavasszal pedig újra a kertben tevékenykedünk. Vetjük a magokat, palántázunk, kapálunk, locsolunk… Mint a felnőttek.
Krupa Józsefné óvodapedagógus

Az akarat és összefogás ereje
A gyermek megbetegedése súlyos megrázkódtatást jelent az érintett családoknak, különösen akkor, ha a betegség végkimenetele nem
ismert. A családok aktivitása megtörik, s minden igyekezetükkel beteg
gyermekük gyógyítására törekednek.
A beteg gyerekek történetei mindig megrázóan hatnak, s akármilyen daganattal küzdő fiatalokról szóló híreket általában sokkal nehezebben emésztenünk meg, még akkor is, ha kívülállók vagyunk, nem
hozzátartozók.
Faragóné Karip Tímea sokat tudna erről mesélni, hogy mit éltek
át 2013 októberében, amikor kislányuk egészségi állapotában hirtelen változás következett be. A kis Larina kéthetes intenzív fejfájása is
komoly gondot jelentett, s amikor ez még súlyosbodott hányással is,
akkor kezdtek el aggódni. Keresték a jelenségek okát. Nem torpantak
meg a gondok előtt, hanem minden akadályt leküzdve próbálták kiderítetni az orvosokkal, hogy mi okozhatja ezeket a tüneteket. Különösen aggasztotta a családot, hogy hirtelen romlott a kislány állapota.
Kiskunhalason egy CT vizsgálat kiderítette, hogy Larina kisagyában
kettő daganat található. Ezek gyors növekedése okozta a fájdalmas
és kellemetlen tüneteket. A daganatos betegség pontos diagnózisának meghallása megrendítő hír a szülők számára, de nem adták fel. A
halasi gyermekorvosnő, Balázsik Andrea és Dr. Huszta Györgyi neurológus főorvos asszony a vizsgálati eredmények tükrében, gyorsan
intézkedett,, hogy a kislányt fogadják Budapesten az Országos Idegsebészeti Központban. Az közismertebb nevén, Amerikai úti kórházban a gyors vizsgálatokat követően a beérkezés után három nappal
– ezek közül egyik nemzeti ünnepünk napja volt – Dr. Markia Balázs
idegsebész sikeres műtétet hajtott végre. Az orvos a műtét lefolyásának ismertetésénél reménykeltően beszélt a betegség lehetséges
lefolyásáról, de a szövettani vizsgálatok eredménye nélkül nem mert
teljes bizonyossággal nyilatkozni.
A súlyos betegségben szenvedő gyerekek sorsa sokkolóan hat

ránk, még ha kívülállók is vagyunk. Általában képtelenek vagyunk
rezignáltan, semlegesen elmenni az ilyen esetek mellett. Egymást
kérdezgettük ismerősök, hogy mi van a kislánnyal, mert aggódtunk
érte és a családért. Az osztály- és iskolatársak, sporttársak, felnőttek
közösen imádkoztak, drukkoltak a kislány egészségéért. .
Tímea megkönnyebbülve számol be arról, hogy Larina jelenleg
lábadozik, de jól van, és a szövettani eredményei is jók. Az anyuka elmondta, hogy mekkora bátorítást nyújtott számukra a nehéznapokban az, lelki támasz, amit családtól, barátoktól, és az ismerősöktől kaptak. Kérte, hogy külön emeljük ki a Szent Anna Katolikus Iskola munkatársainak, tanulóinak és sok szülőnek az összefogását, hogy
közösen imádkoztak kislányuk gyógyulásáért. Toldi Norbert káplán
atya műtét napján bemutatott miséjéért külön hálás köszönetét fejezte ki az anyuka.
Azt már az újságíró teszi hozzá, hogy ezen a szertartáson milyen
sok gyermek volt, és együtt imádkoztak a felnőttekkel, azért, hogy társuk mielőbb egészségesen köztük lehessen. Torokszorító és felemelő volt az a fegyelmezettség, melyet ezek a kisgyermeke tanúsítottak
a szentmise előtt és alatt, de még azt követően is. Tudták (!) mi a tét!
Társuk egészsége! Ezt kérték a Jóistentől, és eszerint is viselkedtek.
Megható volt. És mint az élet igazolta: Igen is van ereje az imának!
Azonban nem szabad elfeledkeznünk a aerobicos társakról és
vezetőjükről, Bátyai Gábornéról sem, hiszen ők is szívükön viselték
Faragóék kislányának sorsáért, és közösen izgultak a sikerért.
Lapunk Szerkesztő Bizottsága és Kiadója nyugodt, áldott karácsonyt kíván Faragó Larinának, s kívánunk neki jó egészséget és
hosszú, boldog életet. A Családnak is áldott karácsonyt kívánunk. Úgy
gondjuk, hogy számukra a kislányuk javuló egészségről szóló jó hír a
legnagyobb, és legszebb karácsonyi ajándék.
ikor

Meghívás előadásokra
+2013. december 9-én 17:00-kor dr. Szécsi József: Hannukától Karácsonyig, az ünnepek változása, fejlődése címmel tart előadást az Imre Zoltán Művelődési Központban
2014. január 13-án 17:00-kor dr. Tóth Gábor: Együttműködés-fejlesztés címmel tart
előadást az Imre Zoltán Művelődési Központban
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A magyar nyelv napja

Iskolánk november 13-án, a
8. évfolyam
magyar nyelv napjának tiszteletére
Piriczki Beatrix 8. G
Arany János anyanyelvi- és helyesíró
Kőszegi Judit Nikolett 8. a
versenyt rendezett. A hunyadis diáKiss Anna 8. G
kok közül évfolyamonként a legjobb A helyesírási verseny eredményei:
nyelvészek és helyesírók mérhették
5. évfolyam
össze tudásukat.
Kőszegi Szabolcs 5. G
Arany János anyanyelvi verseny
Rasztik Regina 5. G
eredményei:
Szemlics Dániel 5.G
5. évfolyam
6. évfolyam
Kőszegi Szabolcs 5. G
Mizser Anna 6. G
Narancsik Nikolett 5. a
Málik Rebeka 6. G
Mészáros Mirella 5. a
Kasziba Zsófia Sára 6. G
Madarász Maja 5. G
7. évfolyam
6. évfolyam
Herczeg Vivien 7. G
Málik Rebeka 6. G
Szőke Janka 7. G
Kasziba Zsófia Sára 6. G
Zentay Klaudia 7. G
Lipka Barbara 6. G
8. évfolyam
7. évfolyam
Kiss Anna 8. G
Szász Roland 7. b
Óváry Krisztina 8. G
Zentay Klaudia 7. G
Piriczki Beatrix 8. G
Ádám Viktória7. b
Ádámszki Virág 7. G
Gratulálunk minden helyezést elért
Szőke Janka 7. G
tanulónknak!

7. oldal

Mesemondó verseny

Gólyaavató

1-2. osztály

Izgalommal vártuk a hétfői napot, a gólyaavatást. Előzetes feladatként két
csapatot kellett szerveznünk és osztálytáncot bemutatni „Az én kicsi pónim”
zenéjére. Az avatás napján egész délelőtt pizsamába, mamuszba és köntösbe kellett öltöznünk, felszerelésünket vödörben tartani, a szünetben énekszóval végigvonulni a folyosón.
Kisgimis osztályunk egy csasztuskával is bemutatkozott a felsőbb évfolyamos gimiseknek. Ezt követték a különböző játékos, humoros szellemi és
ügyességi játékok. A lufitaposás párokban és a kozmetikai feladat tetszett a
legtöbbünknek. Az avatás végén a győztes csapat finom joghurttal etette meg
a vesztes csapat tagjait.
Köszönjük a 6. G osztálynak a vidám, tréfás gólyaavatást!

kek népesítették be iskolánk díszHelyezettek:
termét. Az első és második osztáElső osztály
lyos tanulók a mesemondó verseny1. Balázs Ditta Dorka 1.c
re készülődtek.
2. Somogyi Kata Flóra 1.a
A zsűri tagjai Komáromi Lajosné
3. Horeczki Kornél 1.a
óvónő, Varga Margaréta tanárnő és
Különdíj: Dervaderics Petra 1.a
Lipák Andrea könyvtárosunk együtt
(Fotó 0175)
izgult a gyerekekkel a mesék hallgatása közben.
Második osztály
A kis előadók feladták nekik a lec1. Német Anna Sára 2.a
két, hiszen az első osztályosok is
2. Szakály Zita 2.a
meglepték őket bátor kiállásukkal,
3. Ignácz Marcell 2.a
biztos szövegtudásukkal, varázslatos
Különdíj: Rencsár Ábel 2.a
személyiségükkel.
(Fotó 0173)
A másodikosoknál ehhez párosult
az előző év versenyzésének tapaszKöszönjük gyerekek a „mesés”
talata, mely segítette őket a még szí- délutánt! Köszönjük minden közrenesebb előadásmódban.
működőnek a segítséget!

A felavatott 5. G-sek

Énekóra a templomban

November utolsó hetében rendhagyó interaktív énekórán vettek részt a
7.G osztályos tanulók, és közönségként a 2.A osztályosok.

Színházlátogatás

Fonyódi Tivadar kántor Úr bemutatta tanulóinknak a „hangszerek királynőjét“. Nagyon érdekes volt látni és hallani, részt venni a közös zenélésben. A
barokk-kor jellemzőit, a hangszer tulajdonságait egy-egy tanuló ismertette, és
Kántor Úr bemutatta orgonán a kor műfajait. Énekeltünk, furulyáztunk orgona kísérettel. A legérdekesebb az volt a diákoknak, hogy nemcsak két kézzel,
hanem lábbal is lehet hangokat képezni az orgonán.
Az óra végén a két osztály közösen énekelt, és a csodálatos templomi
akusztikában gyönyörködhettünk.
Köszönjük ezt a felejthetetlen lehetőséget Plébános Úrnak, és Kántor
Úrnak!

A Hunyadi iskola felső tagozatos és gimnazista diákjai színházlátogatáson
vettek részt Budapesten a Thália Színházban.
Az Operettszínház előadásában láthatták a Szörényi Levente- Bródy
János szerzőpáros Veled, Uram!- című rockoperáját.
Ez a nagyon izgalmas, emberi konfliktusokban gazdag mű István király
uralkodásának utolsó éveiről szól. A magyar történelem parányi, de sorsfordító szeletét három generáció játssza, énekli együtt. A főbb szerepekben láthattuk Sasvári Sándor, Janza Kata, Mészáros Árpád Zsolt, Vágó Bernadett
remek játékát. A darabot Somogyi Szilárd rendezte.
A történelmi téma és a lélekemelő zenei remekmű nagy hatást gyakorolt
a diákokra.

Ének-zene verseny
2013.november 13-án rendeztük meg a házi ének versenyünket. A verseny
1.-2. illetve 3.-4. osztályosok között zajlott. A gyerekek nagy lelkesedéssel
készültek. A magyar népdaltól, a gyermekdalokon át műdalokat is hallhattunk.
Érdekes és színvonalas előadások tették emlékezetessé ezt a délutánt.
Helyezettjeink:

Szomszédolás
1.-2. osztály 1. Zámbó Luca 1.a, 2. Győri Ramóna 1.c, 3. Nagy Rebeka 2.a

3.-4. osztály: 1.Koszorús Dorina 4.c, 2. Zámbó Anna 4.a, 3. Majkuth Csenge 4.a. Különdíjas lett:Hallgas Katalin 3.c
Mindes kedves résztvevőnek köszönjük a szép délutánt, jövőre is szeretettel várunk benneteket.

Tantestületünk november nyolcadikán az „összetartás” jegyében a szomszédos Szerbiába, Palicsra kirándult.
A határ menti kisvárosban a Miroslav
Antić Általános Iskolát látogattuk meg.
Kedvesen fogadtak, kávéval, üdítőitallal, aprósüteménnyel kínáltak bennünket. Viszonzásul mi valódi jánoshalmi csemegékből összeállított ajándékcsomagot adtunk át vendéglátóinknak.
Eržebet Kojić Čakanj igazgató
asszony és két helyettese rövid tájékoztatást adott intézményük felépítéséről, működéséről. Elmondták, hogy egy
két tannyelvű iskoláról van szó, ahol – a ludasi tagintézménnyel együtt – 16
szerb nyelvű tagozaton, valamint 20 magyar nyelvű tagozaton tanul a közel
700 diák. A tanítás két váltásban, reggel héttől este hétig tart. A munkát összesen 78 ember (20 tanító, 38 tanár, 20 technikai dolgozó) végzi.
A tájékozató után kötetlen beszélgetésen próbáltuk feltérképezni az iskoláink közötti azonosságokat és különbözőségeket. Feltűnt nekünk, hogy milyen
lelkesen és büszkén beszélnek az ottani pedagógusok iskolájukról, annak
eredményeiről. Azt hiszem, e téren követhetnénk példájukat.
A beszélgetést séta közben folytattuk: körbevezettek bennünket az intéz-

ményben. Megnézhettük a tantermeket, a könyvtárat, a tanulók alkotásaival
díszített folyosókat, az ugyancsak díszes aulát, a lombos, árnyékos fákkal
beültetett udvart, amely parkként is megállja helyét.
A látogatást egy közös fotózással zártuk. Búcsúzóul elhangzott, hogy a
találkozónk egy gyümölcsöző baráti-szakmai együttműködés kezdetét jelentheti.
Napi programunkat a festői szépségű Palicsi-tó körüli rövid sétával koronáztuk meg. Egy hasznosan eltöltött napnak, egy hangulatos, kellemes és
vidám kirándulásnak lehettünk részesei.
Nikli Károly
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Alapítványi bál
2013. november
23-án került megrendezésre a VM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban az immár
hagyományosnak
tekinthető Alapítványi Bál.
Va n c s u r a
Józsefné, az intézmény Georgica Alapítványának Kuratóriumi elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az Alapítvány 2010. évi létrehozása
óta segíti a nehéz körülmények
között élő tanulókat. Minden
támogatónak kifejezte köszönetét, amiért adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a rászoruló diákok segítséget kaphassanak tanulmányaik folytatásához.
Elmondta, hogy a támogatásoknak köszönhetően több tanulónk
megszerezhette a jogosítványt,
étkezési hozzájárulást kaphattak, illetve a rossz anyagi körülmények között élő végzősöknek
segítséget nyújtott az Alapítvány
a ballagási öltöny megvásárláshoz. 2013. májusában kiválasztásra került az Év Tanulója, akit
az Alapítvány kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájának
elismeréseként 20.000 Ft pénzjutalomban részesített.
Az Alapítvány munkájához az
anyagi hátteret elsősorban az
Alapítványi Bál bevétele biztosítja, ezért különösen fontos minden támogatás, amely a vendégek részéről hozzánk érkezik. Az
idei bálra is nagyon sok felajánlást kaptunk tombolatárgyak illetve a vacsorához való hozzájárulás formájában, amelyet az intézmény a rászoruló tanulók nevében ezúton is szeretne megkö-

szönni minden adományozónak.
Az intézmény tantestülete „Hófehérke kicsit másképp”
előadásával fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik
jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket, és paródiájuk hatalmas sikert aratott a vendégek körében, akik
jelezték, hogy az előadásról készült felvételt szívesen
megvásárolnák, ezzel is támogatva Alapítványunkat.
Taskovics Péter főigazgató úr ígéretet tett arra, hogy a
felvett anyag az intézmény portáján hamarosan elérhető
lesz minden érdeklődő számára.
Intézetünk még egyszer szeretné megköszönni minden támogatónknak azt nagyvonalú felajánlást, amel�lyel hozzájárultak ahhoz, hogy az Alapítvány a következő
évben is segíteni tudja rászoruló diákjainkat. Reméljük
2014. novemberében ismét vendégeink között köszönthetjük Önöket.

Aranytörzskönyves lett Rakpart
A szarvasmarha-tenyésztés eredménye és jövedelmezősége szemszögéből előnyös, ha a jó teheneket minél
hosszabb ideig vesszük igénybe a tenyésztés és a termelés céljaira. Az öreg tehén tenyészhatása a magasabb
borjúszám révén jobban érvényesül, mint a túlságosan
korán selejtezésre kerülőké. A tartós termelést többre kell
értékelni, mint a rövididejű rekordtermelést, írta Wellmann
Oszkár 1940-ben, megállapításai ma is érvényesek.
Az általa alapított „aranytörzskönyv”-be akkor azok a
tenyészbikák kerültek, amelyeknek legalább 10 fajta elit
tehén utóda szerepelt az elit törzskönyvben, továbbá
azok a rendkívül értékes hosszúéletű fajta elit tehenek,
amelyek 10 évnél idősebb korban kerültek ki a tenyész- elérésének fontos feltétele a kiváló technológiai
tésből, legalább 6 életképes borjút ellettek, életteljesít- tűrés és lábszerkezet.
ményük a 25000 kg tej-, valamint a 900 kg tejzsírhozaNagyon büszkék vagyunk rá, hogy az idei évben
mot meghaladta.
a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium kiválóan működő tangazdaságának Rakpart
nevű tehene is felkerült erre a listára. Eddig iskola
által működtetett tangazdaság nem szerepelt ebben a
nyilvántartásban. Az aranytörzskönyves tehén 2001.
áprilisában született a gazdaságunkban és élete
során 8 utódot hozott a világra. A tejtermelése mindig kiváló volt, hiszen az elért eredménye azt jelenti, hogy átlagosan napi 40-50 liter tejet adott közel
tíz éven keresztül.
Az elismerést Kőrösi Zsolt az egyesület tenyésztésvezetője, területi képviselő adta át. A tenyésztőnek az oklevél, a tehénnek a nyakszalag a szakma legnagyobb elisAz 1989-ben alakult Holstein-fríz Tenyésztők merését jelenti. Az eredmény egyben azt is bizonyítja,
Egyesülete 1995-ben alapította újra az Aranytörzs- hogy az iskolánkban a holstein-fríz fajta tenyésztése és
könyvet, amelybe azóta a 100.000 kg tejtermelést szelekciója évtizedek óta igen magas színvonalú. Bizoelért holstein-fríz tehenek kerülhetnek. Jelenleg az nyítottuk tehát, hogy nem csak a kiváló minőségű tejünkEgyesület négyszázötvenet meghaladó egyedet tart kel és az állattartási körülményekkel, de a tenyésztényilván, s az iktatások száma évente 40-50 tehén- si eredményeinkkel is mintát tudunk adni a gazdálkodók
nel gyarapodik.
számára és az oktatás mellett ez is fontos feladata egy
Ezt az igen kiemelkedő termelési szintet a tehe- mezőgazdasági iskolának.
nek 5-12 laktáció alatt érik el, s e magas életkor

Életem első főző versenyén
vettem részt!

Köszönet mindenkinek, mindenért!
2013. szeptember 28-án közösen mutattuk meg értékeinket.
Tizenhat csapat főzte az igazi „ Bácskai szármát ” családtagjaikkal és barátaikkal a mezőgazdasági szakképző
iskola udvarában.
Hazajöttek Budapestről, de jöttek a szomszédos településekről, itt voltak az iskolák tanárai, tanulói és a szülői csapatok is.
Hozták, küldték a különdíjakat és a fődíjat, amit a sportszerű zsűri döntése alapján átvehettek a jutalmazott versenyzők.
A VM ASzK Szakképző Iskola 80 éves évfordulója alkalmából rendezett „Töltött káposzta főző- verseny”
sikeres megrendezéséhez és a helyezettek értékes jutalmazásához segítséget nyújtottak. Tárgy jutalmakat ajánlottak fel az alább felsorolt magánszemélyek, szervezetek, és vállalkozások:
Csőszné Juhász Hajnalka (Virágbolt, Jánoshalma)
Farkas József (BOFAMI 2000 KFT) Borota
Fekete Tibor (UNIVER, Jánoshalma)
Horváth Róbert (Pénzügyi tanácsadó)
Jánoshalma Város Önkormányzata
Király Sándor („ Király Lovastanya ” Kisráta)
Kisszállási Tej Kft (Kisszállás)
Koch Csaba (Koch Borászat, Borota)
Mayer Tamásné (Süni Papírbolt, Jánoshalma)
Ménkű Zoltán (Julika Cukrászda, Jánoshalma)
Nagy István (Virágbolt, Jánoshalma)
Pethő Zoltán (Ékszer és Ajándékkereskedés, Jánoshalma)
Petróczki Ferenc (HENDROSZ Kft, Jánoshalma)
Sóstó Csárda, Kiskunhalas

Szlávik Gyula (Vas és Fémkereskedés, Jánoshalma)
Taskovics Katalin, Jánoshalma
Taskovics Péter Jánoshalma
A szervezők és a jutalmazottak nevében köszönjük a
támogatást és az értékes jutalmakat.
Legértékesebb jutalmakat kapták: I. helyezett: Fajszi
Ferenc, II. helyezett: Poós Istvánné (Irénke), III. VM
ASzK Panziós, falusi vendéglátó tanulók csapata.
Zsűri, a sok felajánlott díjból, több csapat egyedi és
különleges töltött káposztáját, különdíjjal jutalmazta.
Külön köszönjük a zsűri elnökének, és tagjainak, hogy
szabadidejűket feláldozva értékelték, az elkészült ételeket, amelyek sok féle módon, és ízzel készültek:
Takács Józsefnek, tiszteletbeli zsűri elnökének,
Varga Istvánnak, főszakácsnak, a zsűri elnökének, és
tagjainak: Király Sándornak, Malustyik Bélának, Szakál
Lajosnak , Zecher Erzsébetnek.
Továbbá köszönjük az iskolák tanárainak, tanulóinak
és képviselőinek a Jánoshalmáról elszármazottaknak,
minden versenyzőnek és résztvevőnek, hogy neveztek
erre a gasztronómiai versenyre és elhozták barátaikat is.
Ismét bebizonyítottuk, hogy lelkesedéssel, szervezéssel, összefogással, sikereket érhetünk el. Az idei siker
arra késztette a versenyzőket és a szervezőket, hogy
„ Jövőre, veletek ugyan itt találkozzunk!” és természetesen azokkal is, akik kedvet kaptak, ill. kapnak majd a
vetélkedésre.
Megköszönve a szervezők nevében:
Taskovics Péter főigazgató
Taskovics Tiborné vállalkozó
Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető

Sajtóközlemény

Fülöp Róbert János induló mezőgazdasági vállalkozó, a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó
támogatás jogcímre (EMVA 6.122.01.01) 2012. évben pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2012. 11. 28.
napján induló mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 Euro támogatást nyert. A vállalkozás fő tevékenysége
Kertészet. A vállalkozó célja a támogatás felhasználásával egy hosszú távon versenyképes mezőgazdasági vállalkozás megalapozása, mely munkahely teremtés mellett hozzájárul a térség fejlődéséhez, a népesség megtartásához.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Iskolánk fennállásának 80. évfordulójának alkalmából,
2013. 09. 28-án megrendezett „ Töltött káposzta főző-verseny ”-re , a Panziós, falusi vendéglátó tanulók csapata is
jelentkezett. Én, azon a szerencsések közé kerültem, akit
a tanárnő a csapatba beválasztott.
Már a verseny előtti napon előkészítettük, és a bográcsba helyeztük, a szépen formázott töltött
káposztákat / szármákat / .
A verseny napján csapatunk, elsők között alakította ki a főzőhelyet, közben nagy izgalommal figyeltük a körülöttünk sürgő felnőtteket,
és a nevezett iskolák versenyzőit és képviselőit. Kicsit el is bátortalanodtunk, mikor megláttuk
a nyugdíjas versenyzőket, és a szülői csapatokat, hogy Ők biztosan jobbak lesznek nálunk, de
tanárnőnk irányítása és magabiztossága bátorságot adott.
A verseny, 9 órakor tűzgyújtással kezdődött meg.
Csapattársaimmal jól tudtunk összedolgozni,

Míg zsűri értékelte, a 16 versenyző főztjét, mi addig
jóízűen megebédeltünk a vendégeinkkel, tanárainkkal
és a csapat tagjaival. Közben izgatottan vártuk az eredményhirdetést.
Nagy öröm volt számomra, az eredmény kihirdetése. Ugyanis, a zsűri elnöke csapat társamnak adta

át, a harmadik helyezetteknek járó díjat, és
megkaptunk, még egy különdíjat is: egy tortát, ami fokozta a csapatom örömét. A verseny befejezése után, én még tovább maradtam, s megnéztem a többi programokat: kiállításokat, - mely közül legjobban a „ kutya korzó ” tetszett.
Szeretnénk, ha az iskolánkban hagyományává válna, ez a gasztronómiai verseny, és
még sokáig őrizné ezt a jó hangulatot.
Csapattársaimmal, az elért eredménnyel
elégedettek vagyunk.
Megköszönjük Zecher Erzsébet és Csimáné
Balázs Zsuzsanna tanárnőknek a sok segítsé-

mindenki megtalálta azt a tevékenységet, amiben megállta a helyét. A verseny, kihívás is volt
számunkra: a csapatmunka, az összhang, a jól
megszervezett kivitelezés, az előkészítés, és
az eddig tanult főzőtudományunkra is szükség
volt. Észrevételem szerint, a csapat társaim is
nagyon élvezték a műveleti sorokat pl.:
ízesítést, fűszerezést, bográcsrázást, kóstolást és
még sok hasonló műveletet.
Közben, körbejártuk a többi versenyző színhelyeit / bográcsait / is, és próbáltuk ellesni,
megkérdezni a különböző technikákat. Rácsodálkoztunk a hajdinával készült töltött káposztára, a fedő alatt gőzölt szép gömböcökre, amit
a versenyző igyekezett eltakarni. Figyeltünk és
találgattuk, vajon melyik ízlik jobban majd a zsűrinek.
get, és a lelkiismeretes támogatást.
Tizenkét órakor, felhívták a figyelmünket a főzés befeCsapattársaim: Balogh Barbara 12/Bf
jezésére. A számozott tányérokra, 2 db káposztát, ízléBuda Róbert 12/Bf
sesen elhelyeztünk, és kitettünk a gyűjtő asztalra. KözSzarvas Barbara 12/Bf
ben a bográcsban lévőt kóstolgattuk, és úgy éreztük,
Kovács Renáta 12/Bf osztályos tanuló, külön meghogy a miénk a legjobb ízű, és a legszebben tálalt töl- köszönöm, hogy beszámolhattam a verseny megtartátött káposzta.
sáról.
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Innovatív iskolák
fejlesztése
A VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégiumban októberben
és novemberben is zajlottak a TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése”
projekt programjai. Tanulóink paintball csatát vívhattak egymással a Kalandkarnevál programsorozat
keretében, Karate bemutatót szerveztünk számukra és december hónapban
korcsolyázni visszük őket.
Tovább működik az ifjú környezetbarátok köre, diákjaink megismerkedhettek
az alternatív energiákkal,
adventi díszeket készítettek, gyertyát öntöttek, illetve
folytatódott Bácska nevezetességeinek a felfedezése
is. A palotás szakkör diákjai magas színvonalon sajátították el a tánc alaplépéseit, melyet Alapítványi bálunkon vendégeink is megcsodálhattak.
November 18-án tartottuk a városi egészséghéthez kapcsolódva egészségnapunkat, melyen ingyenes
szűrővizsgálatokon, önismereti előadásokon, homeopátiás bemutatón, sportversenyeken és különböző teszteken vehettek részt
tanulóink .
Tanulóink ellátását és a
kirándulásokat továbbra is
a pályázat finanszírozta. A
következő hónapban is sok
érdekes programot szervezünk, melyekre a jánoshalmi és a környező települések iskoláinak tanulóit nagyon sok szeretettel
várjuk.

A G a z d a kö r h í r e i

100 éves Jánoshalmán
a gazdaköri mozgalom
Közéleti tevékenységünkből 1990-es években
A Gazdakör alaptevékenysége az érdekvédelem.
1997. évet megelőzően a Horn-kormány több olyan
intézkedést hozott, mely sértette a gazdák érdekeit. Ez
miatt országos megmozdulást szervezett a Magyarországi Gazdakörök, Gazdaszövetkezetek Szövetsége.
A jánoshalmi Gazdakör, Gyümölcs és Szőlőtermesztők Egyesülete tagja e szervezetnek, így a megmozdulásokon mi is részt vettünk.
1997. március 13-án Jánoshalmán több mint 50 traktorral háromnapos demonstrációt tartottunk. A legközelebbi megmozdulás, melyen részt vettünk az Kiskunhalason volt. Két határállomási útelzáráson is ott volt a Gazdakör tagsága. A tompai és hercegszántói határátlépő
előtti útelzáráson több mint 30 tagtársunk vett részt!

A Gyurcsány-kormány családi gazdálkodások elleni
intézkedései miatt az országos gazdaköri megmozdulás
Budapestre koncentrálódott. Gazdakörünk tagsága ezen
több mint 20 fővel képviseltette magát az Országháznál,
a Földművelésügyi Minisztérium előtti nagygyűlésen.
A mai mezőgazdasági politika iránya jó. Azonban az
biztos, hogy a családi gazdaságok fejlesztése, segítése
az egyetlen lehetőség a vidék megtartására, és ott munkahely teremtésére.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok minden Gazdatársunknak!
Dági József

A JÁNOSHALMAI GAZDAKÖR 1912-es,
ALAKULÁSKORI ALAPSZABÁLYAI

Házi SzKT verseny
A Magyar Agrárkamara minden évben meghirdeti a Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó szakmát oktató iskolák számára a Szakma Kiváló Tanulója (SzKTV) országos elméleti és
gyakorlati szakmai versenyt. Iskolánk tanulói a megmérettetésen mindig szép eredményeket szoktak elérni.
2014. január végén kerül sor az országos elméleti írásbeli
elődöntőre, az itt legjobban szereplő 21 versenyző kerül be
az országos gyakorlati és a szóbeli döntőbe, amelyet április végén rendeznek meg. A házi döntőre novemberben az
iskolában került sor. A húsz fő utolsó éves diákunk elméletből mérte össze tudását, majd az itt legjobb eredményt elért
négy tanulónk gyakorlatban is megmérkőzött. A gyakorlati
feladatok között szerepelt:
Erőgép javítása, beállítása,

9. oldal

Munkagép javítása, beállítása,
Munkagép gépüzemeltetésből, adott parcella felszántása,
Önjáró betakarítógép javítása, beállítása,
Fémmegmunkálás,
Mezőgazdasági anyagmozgatógép karbantartása, üzemeltetése.
A versenyfeladatok végzése közben látszott, hogy a diákok komolyan veszik a megmérettetést és a legjobb tudásukat próbálják nyújtani a versenyen.
Az első négy helyezést megszerző versenyzők,
Lomjánszki Roland 11/a, Farkas Csaba 11/a, Mucsi Dávid
11/a, Bányászi Máté 11/a, készülnek december elejétől
kezdve az írásbeli elődöntőre, amelyre az elméleten tanító tanárok délutáni foglalkozások keretein belül készítik
fel őket. Bízunk benne, hogy diákjaink kivívják az országos döntőbe való
szereplés jogát.

Folytatás az előző lapszámból.
19. §.
Kapcsolat a Magyar Gazdaszövetséggel.
A gazdakör, ha belép tagnak a Magyar Gazdaszövetségbe,
mint a Magyar Gazdaszövetség egyik alkotórésze, helyi
és vidéki képviselője a gazdaszövetségnek, tehát előmozdítója és támogatója a Gazdaszövetség összes
törekvéseinek. A gazdakör, tagja lévén a Magyar
Gazdaszövetségnek, mint ilyen részt vesz küldöttjei által
a Gazdaszövetség közgyűlésein, és a Gazdaszövetség
által rendezett más gazdagyűléseken vagy kongres�szusokon. Megkapja tagdíja fejében a Gazdaszövetség
folyó iratait, más irodalmi kiadványait s részesül mindazon kedvezményekben, melyeket a Gazdaszövetség
tagjainak nyújt.
A gazdakör a Magyar Gazdaszövetséghez a kisgazdák s
a mezőgazdasági munkások helyzetének, továbbá hitel-,
termelési-, és értékesítési, valamint összes megélhetési
viszonyainak javítása érdekében javaslatokat terjeszthet
be, melyeket a Gazdaszövetség mindenkor tárgyalás
alá vesz.
A gazdakör a Gazdaszövetség részéről minden, a kisgazdák és földmivelők gazdasági és társadalmi helyzetének
javítására irányuló törekvéseinél a legodaadóbb támogatásban részesül.
20. §.
Kapcsolat a vármegyei gazdasági egyesülettel.
A gazdakör tagja lehet a vármegyei gazdasági egyesületnek, ez esetben amennyiben a gazdasági egyesület
alapszabályai másként nem intézkednek, élvezi mindazon előnyöket, melyek annak tagjait megilletik.
Az egyesület közgyűlésein és egyéb összejövetelein való
részvételét, továbbá az egyesület által rendezett kiállítások, versenyek és díjazásokon való közreműködését
együttesen állapítják meg.
Előterjesztéseket tehet a vármegyei gazdasági egyesületnél, a község gazdasági helyzetének s más, ezzel kapcsolatos viszonyainak javítása érdekében. Megkeresheti
a gazdasági egyesületet az iránt, hogy a községben
állatdíjazások, versenyelv és növénytermelési kísérletek
eszközöltessenek, hogy gazdasági, szőlészeti, kertészeti
s más előadások rendeztessenek, hogy mintagazdaság
létesítessék, szóval javaslatot tehet minden, a község
lakóinak. jólétét előmozdító ügyben.
2l. §.
Az alapszabályok változtatása.
Az alapszabályok megváltoztatásához az összes tagok
1/4-ed részének jelenléte szükséges, és általános szó-

többség. Hogyha az első közgyűlésen az összes tagoknak 1/4-ed része nem jelennék meg, akkor 14 nap alatt
új közgyűlés hívandó össze, melyen a jelenlevők jogérvényesen határoznak.
A módosított alapszabályok a királyi kormányhoz jóváhagyás miatt fölterjesztendők.
22. §.
A gazdakör föloszlása.
A gazdakör föloszlik, ha a tagok 2/3-ada a föloszlást
kívánja.
A fölosztásra vonatkozó indítvány csakis az őszi rendes
közgyűlésen tárgyalható s legalább is hat hóval előbb
írásban az elnökséghez nyújtandó be. A föloszlás csak
az esetben mondható ki, ha az összes tagok 2/3-ada a
föloszlás mellett szavaz. Ha a tagok 2/3-ada meg nem
jelennék, illetve ha a közgyűlés nem határozatképes,
3 hónap múlva új közgyűlés tartható, mely a föloszlás
kérdésében a jelenlevők számára való tekintet nélkül
jogerős határozatot hozhat. A föloszlásra vonatkozó határozat, végrehajtás előtt a földművelésügyi magyar királyi
minisztériumhoz fölterjesztendő.
Föloszlás esetén a gazdakör vagyona a vármegyei
gazdasági egyesületnek adandó át megőrzés végett. A
vagyon mindaddig az egyesület kezelésében marad, míg
a községben új gazdakör nem alakul.
23. §.
Ha a gazdakör, az alapszabályokban megjelölt célt és eljárást illetőleg hatáskőrét meg nem tartja, s működése által
az állam vagy a tagok érdekét veszélyeztetné, a királyi
kormány által működése fölfüggesztetik s a fölfüggesztés
után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez
képest, végleg fel is oszlatható, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb betartására különbeni feloszlatás
terhe alatt kötelezhető.
Jánoshalmán, 1912. május 27.
Ispánovits Dániel
jegyző.
Komáromi Gergely
hitelesítő

Ifj. Nagy Pál
elnök,
Kis János
hitelesítő.

32050/1913.
Láttam.
Budapest, 1913. január hó 11-én.
A miniszter rendeletéből
Olvashatatlan aláírás
miniszteri tanácsos.
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Szent Erzsébet példája
a katolikus óvodában

„Nem mindegy, hogy eszmények választásakor fiataljaink hitvalló, szent
emberek életútját, vagy a reklámozott sztárokat követik-e.”
Katolikus óvodai nevelésünk során nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény
ünnepekre, különösen arra, hogy óvodás gyermekeinkkel megismertessük
szentjeinket, és életüket példaként állítsuk eléjük.
Szent Erzsébet napjához kötődve, nyílt nap formájában, ünnepélyes keretek között kenyérszentelést tartottunk óvodánkban.
A saját készítésű kenyeret Norbi atya megszentelte, majd ráirányította
figyelmünket Árpádházi Szent Erzsébet életére, szolgáló szeretetére.
„A kegyelem alkotása volt az élete, akihez hasonlók mindannyian lehetünk.
Nem kell hozzá pénz, sem ész, sem testi erő és ügyesség, hogy példáját
kövessük. Csak Isten segítsége és feltétel nélküli szeretet kell hozzá …”
Erzsébet, magyar királylány fiatalon került Wartburg várába, ahol Lajos
őrgróf hitvese lett. Gondoskodott az árvákról, szegényekről, ápolta a betegeket. Férje édesanyja, Zsófia nem nézte jó szemmel jótékonykodását, ezért
Erzsébet titokban segítette a rászorulókat. Egy alkalommal, éppen kenyeret
vitt kötényében, amikor Lajos megállította, és kérdőre vonta. Ekkor történt

ha majd megvigasztalódtál, (mert végül mindig megvigasztalódik az ember)
örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. „
(Antoine de Saint- Exupery: A kis herceg)
Csofcsics Erika

CSIBEAVATÓ

2013. november 12-én kedden délután nagy volt az izgalom a Szent Anna

Katolikus Általános Iskolában. Örömmel készültek az elsős kisgyermekek az
ünneplésre, amelyet immár második éve rendeztünk meg.
Vendégül vártuk az elsős szülőket, a volt óvónőket és a nagycsoportos
gyermekeket.
Az ovisokat a műsor előtt a leendő elsős tanító nénik játékra hívták, melyet
a kicsik nagy örömmel fogadtak.

meg a csoda, hogy a kenyerek rózsává változtak.
’Kenyerét is mind megosztja,
kötényében rejtve hozza,
éhezőket jókkal tölt be,
vigasztalást hoz a földre.’ – szólt az ének a gyermekek ajkáról.
A nagycsoportosok meghitt átéléssel jelenítették meg a rózsák történetét.
Az oda illő öltözetük és a zenei aláfestés, élményszerűvé tette a szülők és
gyermekek számára a kis előadást.
Az ünnep végén versekkel, mondókákkal elevenítettük fel a kenyérsütés
folyamatát. Ezzel is a kenyér iránti tisztelet fontosságára irányítottuk a jelenlévők figyelmét.
Az asztalon elhelyezett rózsák napokig emlékeztettek bennünket a segítőkész szeretetre.
Óvodánk szellemiségéből adódóan gyermekeinket arra neveljük, hogy a
szent életű királylány példáját követve segítsék, szeressék, becsüljék meg
felebarátaikat.
Csizovszki Lászlóné
óvodapedagógus

2013. december

Megtisztel, örömmel tölt el, ha gyermekeket bíznak
rám, s mint saját csemetéimet, szigorú szeretettel próbálom nevelni őket.
Fontosnak tartom, hogy osztályom négy év alatt egymásért felelősséget vállaló, igazi közösséggé fejlődjön.
Nemes Brigitta
Már fiatal koromban örömet okozott a gyermekekkel való foglalkozás, ezért választottam hivatásul ezt
a pályát.
Öt éve dolgozom a Szent Anna Katolikus Iskolában, jelenleg a 4. a osztály osztályfőnöke vagyok. Egy évig napközis nevelő voltam, majd megkaptam mostani osztályom.
Az általános iskolát Csávolyon, a középiskolát a Szent László Gimnáziumban végeztem el, a diplomámat pedig Baján szereztem testnevelés műveltségi területen.
Fontosnak tartom, hogy ne csak a gyermekek tanuljanak tőlem és egymástól, hanem én is tanuljak tőlük.
Célom, hogy kellemes légkörben minél több, alaposabb tudást adjak át a gyerekeknek, hogy nyitott szívű és gondolkodású, érdeklődő emberkék kerüljenek
ki a kezem alól.
Nagyon szeretem a munkámat, nyitott vagyok az új
feladatokra és az új módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazására.
Fontosnak tartom a fegyelmet, és ezt szeretettel próbálom be is tartatni.
Szeretek jó és lelkes csapatban dolgozni, s ennek küzdelmét, örömét,
később sikereit együtt átélni gyerekekkel, szülőkkel egyaránt.

Jogok és kötelességek

November 7-én megtartottuk a Diákönkormányzat évi rendes közgyűlését. A diákok jogainak érvényesítése mellett fontos feladatunk a kötelességek
tudatosítása is. Egy jól működő közösségben az egymásra való odafigyelés, a segítségnyújtás a mindennapok részévé válik. Mindezek megvalósításához különböző programokat indítottunk: lelkes csapat óvja környezetünket
a tisztasági őrjáratok során, őrangyalaink rendszeresen segítik alsós diáktársainkat. Ezek sikereiről számolt be Czeller Ágnes, a diáktanács elnöke, majd
ismertette az idei tanév terveit is. A közgyűlésen részt vett néhány - az utóbbi 20 évben - itt végzett tanuló is.
DÖK

Vízhez szoktatás

A vendégeket igazgatónőnk, Anita néni köszöntötte, majd kis elsőseink bemutatták műsorukat, melyre nagyon szorgalmasan készültek a tanító nénikkel. Verseltek, dramatizáltak és énekeltek: büszkén mutatták meg a
közönségnek, mit is tanultak szeptember óta.
Csillogó szemekkel, meghatottan mondták az „eskü” szövegét:

A tanterv által előírtaknak megfelelően három alkalommal, összesen tizenöt órában visszük harmadik osztályos tanulóinkat úszni a kiskunhalasi uszodába. Segítségünkre van Szabó Gábor oktató is. Az úszásoktatás vízhez
szoktatással kezdődik kislétszámú csoportokban, ahol mindenki bátorságot
gyűjthet a vízben való biztonságos mozgáshoz. De nem egyformák a gyerekek, valakinek kevesebb, valakinek több időre van szüksége ahhoz, hogy
feloldódjon ebben a közegben, és a kihívást lássa az úszásban, ne pedig a
félelmével küzdjön. Az órákat a meleg vizű tanmedencében tartjuk. A vízhez
szoktatás és vízijátékok mellett az úszás alapjaival is megismertetjük a diá-

Adventi készülődés a Szent
Anna Katolikus óvodában
Ismét elmúlt egy esztendő, de a decemberi hűvös napokkal a karácsonyi
ünnepkör melege is elérkezett hozzánk. Akárhogyan is telt az év, ilyenkor az
emberek szívében mégis békesség, szeretet és áhítat költözik.
Bár a 21. század ünneplési szokásai, hagyományai már korántsem min„Kérem Isten segítségét, hogy iskolai munkámat az Ő dicsőségére
végezzem, és szüleim, tanítóim büszkék lehessenek rám.”
Az ünnepélyes szavak után – mint teljes jogú Szent Anná-s diákok - tanulóink közös játékra hívták az óvodásokat, akiknek ezután egy kis vendéglátással is kedveskedtek.
Friebertné Radvánszki Rita

A leendő elsős tanító nénik
sok szeretettel várják a gyermekeket a
Szent Anna Katolikus Iskolába!

denkinél ugyanazt a szellemi, vallási tartalmat hordozzák, mint egykor, de az
összetartozás, az ünnepi várakozás – illetve a szeretetteljes odaadás- igénye máig a legtöbb családban megmaradt. Mindehhez a katolikus óvodában
egy együtt töltött ünnepváró programmal vártuk a családokat, ahol kicsik és
nagyok közösen készülhettek Jézus születésének ünnepére a beteljesülés
varázslatos pillanataira.
Karácsonyi fenyőillat és zene járta át az épület falait, miközben a szorgos
kis kezek által készültek az adventi koszorúk, mécsestartók valamint az ötletes karácsonyfa díszek.
Öröm és izgalom járta át a kicsi lelkeket, hiszen ezek a pillanatok, percek
ráhangolnak a megváltó ünnepére, amikor várjuk az eljövetelt.
Cziptákné Bányai Orsolya

Emlékezzünk!

Intézményünk elhunyt nevelőire: Tajdina József atyára, Lőw Frigyes
atyára és Crnkovics Szilveszterné Icuka tanító nénire
„ Mert nem attól szép és igazi,/ hogy kelyhét így csak ő bontja ki, (…)/
-de ott záporoz gyönge rostjaiban az idő,/ hogy levágottan is egyre nő,(…)/hogy
szüntelen lázas virulás,/ hogy elhull és többé nem terem
eleven mása már sohasem,/ hogy nem örök benne semmi,
csak az ezer halandó változat.”
(Garai Gábor: Rózsa
…és diákjaira: Komáromi Csabára, Halász Józsefre, Mészáros Gáborra, Mészáros Melindára
„Neked olyan csillagaid lesznek amilyenek senki másnak. (…) Mert én ott
lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként
fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne.(…) S

Friebertné Radvánszki Rita 37 éves, jánoshalmi, háromgyermekes családanya vagyok.
1999-ben diplomáztam nappali szakon ének-zene műveltségi területű tanítóként, és ekkor álltam munkába az önkormányzati iskolában mint elsős tanító néni. Azóta is tanítóként dolgozom, és már számos
pedagógiai feladatnak kellett az évek során megfelelnem. Keresztény családból származom, közép- és
felsőfokú tanulmányaimat katolikus egyházi intézményekben végeztem, ezért nagy öröm volt számomra,
hogy 2012-ben lehetőséget kaptam arra, hogy a Szent
Anna Katolikus Általános Iskolában már pedagógusként lehessek jelen. Azt gondolom, hogy a lélek nevelése ugyanolyan fontos a gyermekeknél, mint az oktatás, ezért fontosnak tartom, hogy a gyerekek keresztény szellemiségben nevelkedjenek. Sík Sándor szerint az, aki vallás nélkül
nő fel, csak egy részét ismeri a valóságnak.(Nem ismeri az erkölcsi élet legmélyebb gyökereit és a legmagasabb szféráit. Bizonyos értelemben fegyvertelenül kerül ki az életbe, ahol az embernek a legveszedelmesebb harcait kell
megvívnia.) Igyekszem ennek jegyében tevékenykedni, és magatartásommal is példát mutatni. Pedagógiai célkitűzésem, hogy munkám során segítsek megtalálni minden gyermeknek a tehetségét.
„…minden ember tehetséges, és az igazi feladat nem az, hogy kiválogassuk a tehetségeket a többiek közül, hanem hogy segítsük megtalálni mindenkinek azt, hogy ő éppen miben tehetséges.” (Dr. Csermely Péter)
Csapóné Sarok Enikő
A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában 1995 óta dolgozom tanítóként.
Három gyermek édesanyja vagyok.
Jelenleg a 4. b osztálynak vagyok az osztályfőnöke. Közgazdasági szakközépiskolában pénzügyi szakon érettségiztem, majd a bajai Eötvös József
Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként végeztem. Jól döntöttem,
amikor a tanítást választottam, munkámat hivatásként élem meg.

kokat. Megtanulják a helyes légzéstechnikát, a siklást, valamint a mellúszás
alapjait. Az ügyesebb tanulók már a mélyvízben is megmutathatták magukat. Egyik legfőbb célunk, hogy a gyerekek szeressék az úszást, és szívesen járjanak az uszodába, ezzel is hozzájárulva testi-lelki egészségük megőrzéséhez.
Pusenszkiné Papp Beatrix

Sükösdön horgásztunk

Iskolánkban ebben a tanévben indítottunk horgász szakkört a délutáni
tömegsport foglalkozások keretein belül. 25 lelkes tanuló jelentkezett erre a
szakkörre azért, hogy elsajátítsa az olyan horgászati alapismereteket, mint a
halismeret, a tilalmi idők és méretkorlátozások, szerelési technikák és horgászat a gyakorlatban.
Úgy gondoltuk, hogy az első órákon megtanult elméletet kipróbáljuk a vízparton is, ezért október 28-án ellátogattunk Sükösdre, a Viktória tavakhoz.
A biztosnak látszó helyek elfoglalása után a szép időt jórészt mi élveztük, a
darabosabb halak sajnos nem. A „sneciket”, azaz az apró, általában csali-

nak használt halakat viszont számolatlanul fogták a horgászpalánták, így az
egész naposra tervezett túra alatt egy pillanatra sem unatkoztunk. A nap végi
értékelésen sokan belátták, hogy a technikát még javítani kell, de erre a tanév folyamán lesz bőven alkalmunk.
Komáromi Róbert
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Adventi vallomás
A múlt vasárnap (november 24-én) lezárult a Hit éve, s Kiskunhalason megtartott egyházmegyei szinóduson többen is megjegyezték,
hogy a Hit évének zárása nem a hit zárása. Ez a szóvicc elindított bennem egy gondolatot, s egyúttal keltett némi nyugtalanító érzést, melyek
az azt követő héten a tudatom és a lelkem mélyén zsibongtak, tekintve,
hogy a napi ügyek sokaságában nem engedtem nekik kellő teret.
Katolikus óvoda és iskola pedagógusa hogyan éli meg hitét?
A köznevelésben oly sok változás történt, amely rendkívül gyors,
összetett és rengeteg időt igénylő feladatmegoldást kíván a pedagógustól. Marad-e idő a hit megélésére?
A gyermekek rendkívül gyorsan változnak (alkalmazkodnak a technika által felgyorsított világhoz), s ahhoz, hogy nevelni tudjuk, meg kell
értenünk őket, meg kell tanulnunk a „nyelvüket”, gondolkodásukat (mely
a miénktől jelentősen eltér). Mindezt egy erkölcsét alig őrző világban
kell tennünk úgy, hogy átörökítsük neveltjeinkben a hitünk által képviselt
etikai alapokat, mely megtartó erő tud lenni számukra felnőtt korban.
Marad-e idő a családra? Meg tudunk-e felelni a kihívásoknak?
Hogyan lehet az időt úgy beosztani, hogy mindenhol megfeleljünk?
Ezen kétségek között köszöntött rám az advent.
S nem is sejtettem, micsoda ajándékok várnak rám már az első
napon!
Morcogva szálltam fel szombaton a buszra, ami nevelőtestületünket Kiskunmajsára vitte a szokásos egyházmegyei katolikus óvodák és
iskolák adventi lelkigyakorlatára. Ezen a napon három programra voltam hivatalos, s a családommal csak percekre találkozhattam. Hát meglehetősen durcásan néztem a világra. A buszon az álmos, családjukat
szombaton is elhagyni kényszerülő kollégáim arca növelte elkeseredésem, s csak azon csodálkoztam, hogy senki sem elégedetlenkedik, sőt
megérkezve összeállt a csapat, s mosolyogtunk egymásra. Ott voltunk
egymásnak, a közös sorson osztoztunk.
Az érseki mise a fűtött templomban megérintette szívünket: együtt
ülve, egymásra figyelve hallgattuk Balázs érsekünk biztató szavait, s
lévén Szent András napja, a prédikáció ezen részénél mindannyian
Haug András kollégánkra néztünk szeretettel. Olyan volt, mintha együtt
köszöntöttük volna, szavak nélkül a mi Andrásunkat.
A szentmise után meleg fogadtatásban volt részünk a Szent Gellért
Iskola részéről. A Művelődési Központ előterében együtt kávézhattunk,
beszélgethettünk a társiskolákban dolgozó ismerősökkel, megélhettük
a találkozás örömét.
A színházteremben folytatódott a program, ahol gyönyörű dallal és
verssel üdvözölték a vendégeket. A kiskunmajsai iskolánk rövid bemutatása után Labancz Zsolt piarista tartományfőnök atya előadása következett, melynek címe: A nevelői lelkiség.
A fiatal atya maga is gyakorló tanár, s hatalmas műveltsége és intelligenciája révén olyan kérdésekre adott választ számunkra, melyek meghatározzák mindennapjainkat.
Pedagógusnak lenni létforma. A nevelőnek nem kell az intézmény
falain kívül keresnie a forrást, Isten már előbb a falak közt volt, mint ő.
Tehát nem bevinni kell oda Őt, hanem megtalálni ott. Megtalálni a gyerekekben, az ott dolgozó felnőttekben és a szülőkben. Isten mindenkit
jónak teremtett, de az elkövetett bűnök ezt elfedik. Minden ember ajándék, s akkor kaphatod meg, ha meglátod benne a jót. Valójában minden keresztény arra hivatott, hogy odalépjen a másik ember mellé, és
segítsen rajta. A pedagógus ezt a gyermekkel kapcsolatban éli meg,
erre lett meghívva. A nevelő a teremtő Isten társává válik, ha a nehéz
háttér, a kamaszkor által eltakart szépet meglátja a gyermekben, gyö-

nyörködik benne és segítőjévé válik. Ezt a kapcsolatot Isten teszi tökéletessé: kapcsolatban van a gyermekkel és a pedagógussal is. A hívő
nevelőnek ez a látásmód ad mély, eredeti többletet munkájában, s mivel
ez a munka létforma is, egész életében. Ferenc pápa így fogalmaz: „Az
én dogmatikai bizonyosságom az, hogy Isten ott van minden személy
életében, még akkor is, ha ennek az életnek a földje tele van konkol�lyal és tövissel. Mindig marad egy kis hely arra, hogy a jó helyre esett
mag kikeljen.”1
Isten társai a teremtésben csak úgy lehetünk, ha magunkat is ajándékként tekintjük.
Ebéd (mely alkalmat adott újfent az ismerősökkel való találkozásokra) utáni előadásában –Iskolai evangelizáció címmel –megfogalmazott
olyan igazságokat, melyeket éreztünk ugyan, de nem mondtunk ki: fontosak az óvodáinkban, iskoláinkban a vallási élet közvetlen intézményei: az áhítatok, a közös imádság, az elsőáldozás, szentmisék, gyónási lehetőség… De nem elegendő. A pedagógus a nevelés által evangelizál. Az evangelizáció minden kollégát érinti, az evangélium az életünk része lesz, értékei alakítják életünket. Gyermekeinket jellemünkkel
is neveljük, s erősen hat rá az iskolai kultúra: milyenek a kapcsolatok,
milyen a stílus, hogyan oldják meg a konfliktusokat …
S nem elegendő csak a közvetlen környezetünkre figyelnünk, a nagy
célt is látnunk kell: a társadalom átalakítása az evangélium értékeinek
megvalósulása révén. Az iskola is része ennek az átalakító folyamatnak. S hogy ne vesszünk bele a mindennapok ügyeibe, tudatosítanunk
kell az átalakítás távlatát.
Az üdvösséghez az emberség útja vezet, tehát olyan értékeket kell
keresnünk, amelyek az emberséget adják. Így a katolikus iskolában
a tanulók megélik, hogy jó itt lenni, embernek lenni. Megélik és megtanulják a csendet, amelyben találkozhatnak Istennel, megtapasztalják a személyes figyelem erejét, részük lesz bízni és mások bizalmát
élvezni.
S még egy fontos: a gyónás – mely nem lelki mosoda. A bűnös tettek nem törölhetők, a tettek következményeit viselnünk kell, de alkalmat ad a gyónás arra, hogy felismerjük a változás szükségességét. A
bűnbánat során visszatalálunk Istenhez, a Vele való találkozás erőt ad
a változáshoz.
Advent kezdetén így kaptam erőt ajándékba, s remélem mindazok
hasonlóképpen érzik ezt, akik jelen lehettek a lelkigyakorlaton. Írásom
olvasva ők talán újra átélik a nap nagyszerűségét, s akik nem lehettek ott, egy villanásnyi képet mégis kapnak az eseményről, mely reményeim szerint arra indítja őket, hogy adventben tudatosan keressék az
elrejtett ajándékokat, melynek egyikével tértem haza néhány órára családomhoz.
És akkor még nem is sejtettem, hogy vár rám még meglepetés.
A Mithras Pedagógus Nőikarban énekel sok kollégám, s elszántam
magam, otthon hagyva családomat, engedek invitálásuknak, s elmegyek a fellépésükre. A kötelességből azonban csakhamar lélekemelő este lett. Bár egyedül indultam, barátokkal érkeztem, s igazán csodálatos volt együtt hallgatni a zenét, nézni kollégáimat, s felülemelkedni a mindennapok nyűgein, nem gondolni semmiféle fenyegető veszélyre, csak várni, várni, várni a csodát… tudva, hogy eljön. Hát ezzel az
advent – számomra – elkezdődött.
Jánoshalma, 2013. december 1.
Horváthné Sörös Anita
1 a Vatikáni Rádió honlapjáról
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Jánoshalma Város Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló“ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet
Jánoshalma Város Önkormányzat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat
körzeti, területi védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2014.12.31. –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Petőfi Sándor
utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
körzeti, területi védőnői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló“ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szak,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okmányok másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, amelyben
a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Jánoshalma Városi
Önkormányzatának Képviselő-testületének tagjai, a Városgazdálkodási és
Városfejlesztési Bizottság tagjai megismerjék
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5994/2013 , valamint a
munkakör megnevezését: körzeti, területi védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő
első Képviselő- testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Helyben szokásos módon - 2013. november 20.
Hunyadi Népe újságban - 2013. december 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat kizárólag postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város
Önkormányzat címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér
1.)- 1 példányban,- zárt borítékban, -“védőnői pályázat“ jeligével ellátva kell
benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu
honlapon szerezhet.

„Híd a Szórványban”
szállásról, Uljmáról,
Székelykevéről,
N e z s é n y r ő l ,
Pancsováról,
Nagybecskerekről
és Muzslyáról már a
buszon elindult rendezvény előkészítése, a közös hang,
erőt adott a program
sikeréhez.
A következő programunk ugyanolyan
fontossággal bír mint
az előzőek. November 23- án Aradon
szerveztük meg a
bánsági néptánc találkozót a Csiky Gergely
Főgimnázium díszterAz Erdélyi Hagyományokért Egyesület 2013- ban is folytatja a Szórvány Háló
kiépítését a DKMT Euró régióban. „Híd a
Szórványban” című programunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő és az Emberi Erőgórások Minisztériuma a NEA által támogat. A program keretében több találkozót,
rendezvényt tervez, melyek erősítik a térség szórványban élő magyar – magyar
kapcsolatokat és ösztönzik új együttműködések létrejöttét. A nyáron kezdődő
program sorozat első állomása Jánoshalmán egy honismereti tábort szerveztünk a szórványból érkező gyerekeknek.
A második találkozó októberben Szabadkán (Szerbia – Délvidék) egy konferencia, melyen 24 településről közel 70 fő
vett részt.
A találkozó mottója:
„Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé

S elindulhatunk egymás felé
Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el,
Míg magyar szóra magyar szó felel”
A konferencián nagy hangsúlyt kapott
a közösségek szerepe, melyek megtartó
erővel bírnak a szórványban és melyek
összefogják a magyarságot, mint a hordót az abroncsok. Egy másik ugyanilyen
fontosságú téma, amiről szó volt a konferencián a családok szerepe és a tudatos gyerek vállalás, az anyanyelv ápolása a családban. A konferencia célja,
hogy megoldásokat keresünk a magyarság megmaradására a szórványban,
hogy 50 év múlva is magyar szóra
magyar szó feleljen. Említésre méltó a
Szórvány Expressz szerepe. A konferenciára egy 50 fős busz indult, mely
felvette a résztvevőket Aradról, Temesvárról, Resicáról, Versecről, Udvar-

mében. A találkozóra 7 hagyományőrző
csoport érkezett 4 a Délvidékről és 3 a
romániai Bánátból. A találkozót egy fergeteges táncházzal zártuk.
A „Híd a Szórványban” programunk
2014- ben folytatódik február elején egy
anyanyelvápoló táborral Resicabányán
és február 21-23 Szabadkán a magyar
középiskolák színjátszó csoportjainak
találkozójával.
Zárszóként: Együtt többek vagyunk
és, ha teszünk érte 50 év múlva is a
szórványban a magyar magyarul szólal
meg, az énekeink hangja és táncaik ereje
leküzd minden nehéz időszakot.
Bajkó Károly
Erdélyi Hagyományokért
Egyesület
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Az egészség nem minden, de
egészség nélkül semmi sincs…
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ immár három éve,
2010. december 1. napjától nyújt a térség lakosainak magas szintű, korszerű szakorvosi ellátást.
A szakrendelések összesen 226 óra szakorvosi és 75 óra nem szakorvosi órában állnak a lakosok rendelkezésére.
Az elmúlt egy évben (2012. november 1. napjától 2013. október 31.
napjáig) az intézmény összesen 48 072 esetet látott el, amelyből 33
159 eset (68,9%) jánoshalmi lakos- Ez azt jelenti, hogy a jánoshalmi lakosok összesen 1.492.155 km utat spóroltak meg a szakrendelő működése óta (a kiskunhalasi kórházba való utazás helyett – 45 km
távolságot figyelembe véve). Ezt átlagosan, egy 50%-os kedvezményű vasúti jeggyel számolva, több mint 15.584.730 Ft utazási költséget
jelent(ene)! Nem beszélve az utazással töltött időről, illetve a kísérő(k)
útiköltségéről!
2011. október 1-jétől az intézmény szolgáltatásai kiegészültek a nappali – kúraszerű infúziós - ellátás szolgáltatással, melyet 2012.november 1.- 2013.10.31. napjáig 3 679 fő vett igénybe.
2012 decemberében az Intézmény saját erőből gépkocsit vásárolt,
ezáltal megnyílt a lehetőség, hogy az intézmény szakdolgozói a központtól távol lakó vagy a kistérség más településein, tanyavilágban élő,
otthoni szakápolásra szoruló betegekhez is eljussanak és lakóhelyükön
részesítsék a betegeket szakszerű ápolásban, ellátásban.
2012 ősszétől elérhető az Egészségügyi Központban az ún. Ewing
tesztek elvégzésére alkalmas komputeres készülék. Az eszköz segítségével, gyorsan és megbízhatóan szűrhető ki a betegek vegetatív
neuropathiás érintettsége. Ennek a betegségnek, illetve a tüneteknek a
felismerése nagy jelentőséggel bír a cukorbetegek kezelésében.
2013. tavaszán az Intézményi eszközpark lézer terápiás készülékkel egészült ki. A készülék alkalmas reumatológiai kórképek-tünetek
kiegészítő kezelésére (derékfájás, nyakfájás, vállfájdalom, ízületi gyulladás, izommerevség), sérülések, elsősorban sportsérülések kiegészítő kezelésére, krónikus sebek és herpes kiegészítő kezelésére. A kezelés teljesen fájdalommentes, egy kezelés 5-10 percig tart és általában
4-8 kezelés szükséges a tünetek enyhüléséhez, tünetmentességhez. A
kezelésnek mellékhatásai nincsenek.
Az intézményben elérhető az újdonságnak számító Bemer terápia. A
mágnesesség elvén működő készülék bizonyítottan fokozza a szervezet
hajszálereiben a vérkeringést, ezáltal a sejtek tápanyag ellátottsága és
anyagcseréje felélénkül. Ennek következtében számos betegség kezelésében bizonyítottan jó hatású a készülék. Ilyen a cukorbetegség, reumatológiai betegségek következtében kialakuló fájdalmak, izommerevség. A kezelés teljesen fájdalommentes, egy kezelés ideje 8-20 perc. A
kezeléseket kúraszerűen érdemes igénybe venni.
Az Intézet 2011. október hónaptól az ISO 9001:2008 Minőségirányí-

tási rendszer, a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)
és az ISO/IEC 27001:2005 Informatika, Biztonságtechnika, Az információbiztonság irányítási rendszerek követelményeinek megfelelően
működik. A megfelelősséget az SGS Hungária Kft. auditálta és tanúsította. A rendszert kötelezően, minden évben felül kell vizsgálni és tanúsíttatni. Ez a 2013. évben is sikeresen megtörtént. Ennek megfelelően a
tanúsítások 2014. évben is érvényesek.
2012. szeptember hónapban az intézmény a TÁMOP 6.2.2.A11/1-2012 azonosítószámú „Tudásfejlesztéssel a jánoshalmi kistérség lakosainak egészségéért” pályázat keretében 27 169 964 Ft, 100
%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert
az intézményi dolgozók, szakdolgozók továbbképzésére. A pályázat keretében megvalósuló képzések hozzájárulnak a Kft-ben végzett
szakdolgozói munka színvonalának növeléséhez és ezáltal az ellátás
minőségének javulásához. 3 fő szakdolgozó indult továbbképzésre, 1
fő -diabetológiai, 1 fő - szemészeti és 1 fő - kardiológiai és angiológiai
szakasszisztensi képzésre. A fenti képzések mellett, több, szám szerint
6 db képzés a jánoshalmi rendelőintézetben kihelyezetten valósul meg,
melyeken minden dolgozó részt vehet.
2013. április hónapban az intézmény a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012
azonosítószámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” pályázat keretében
„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” címmel 111 404 449 Ft, 100% támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt alapvető célja a szív-érrendszeri,
daganatos megbetegedések csökkentése, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi állapotának javítása érdekében, mely cél megvalósításához kialakításra került a járóbeteg-szakellátó intézményen belül egy Egészségfejlesztési Iroda. Az Egészségfejlesztési Iroda működésének célkitűzései
között szerepel többek között a dohányzás-megelőzés, túlzott alkoholfogyasztás megelőzés, lelki egészség megőrző programok megvalósítása, szakszerű étrendi tanácsadás, szakszerű testmozgás-tanácsadás.
Ezen belül a lakosság számára ingyenes szűrővizsgálatokat biztosítunk,
melynek keretén belül testzsír-, vérnyomás-, vércukorszint és koleszterinszint mérésre is nyílik lehetőség.
2013. július hónapban az intézmény a TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013
azonosítószámú „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázat keretében 49 984 244 Ft támogatásban részesült, mely hozzájárul a Jánoshalmi Egészségügyi Központban működő szakorvosi kapacitások ÁNTSZ minimumfeltételeknek
megfelelő működéséhez.
A szakdolgozói személyzet, 2 fő gyógymasszőrrel bővült, akik napi 8
órában a páciensek rendelkezésére állnak.

Egészséghét Jánoshalmán
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A d i et et i ku s t a n ác sa i

Tea fajták
A hűvösebb idő
beköszönte egyben a teázási időszak elindulását is jelenti. A tea fogyasztása egyszerre
javítja a hangulatunkat és serkenti az agyműködésünket. A
rendszeres teafogyasztás erősíti az immunrendszert, a benne található antioxidáns hatású polifenolok pedig segítenek
a sejteket károsító szabad gyökök megkötésében. Ismertebb és
kevésbé ismert teákról olvashatnak. Folytatása a januári számban lesz. Fekete tea: Alacsony
hőfokon teljes oxidációval készült
tea, mely során a leszüretelt tealeveleket fonnyasztják, sodorják,
oxidálják, mely során kialakulnak a szín, aroma- és cserzőanyagok, végül szárítják, osztályozzák és csomagolják. Elkészítése: 100 C°-os vízzel forrázzuk le a tealeveleket és áztassuk 3-5 percig. Zöld tea: Ugyanabból az alapcserjéből készül,
mint a fekete tea, de a készítése során kimarad az az erjesztési, fonnyasztási folyamat, ami
a fekete teákra jellemző. Ez az
oka annak, hogy megtartja a
zöld színét és az íze sem annyira karakteres, mint a fekete teáké. Elkészítése: 65-70 C°-os vízzel öntjük le a leveleket és a teára jellemző íz eléréséhez 2-3
perc után leszűrjük. Fehér tea:
Főleg Kínában készítik, csak a

legfiatalabb leveleket, majd utána azonnal megszárítják, ügyelve arra, hogy még a legkisebb
mértékű oxidáció se lépjen fel.
Ezek a teák nagyon jó minőségűek, kis mennyiségben készülnek. Alacsony tein- és csersavtartalmú termékek. 65-70 C°-os
vízzel forrázzuk le a tealeveleket
és 8-12 percig áztassuk. Jázmin
tea: Ázsiai országokban a jázmin egyfajta kultusznövény. Jázmin tea készítésekor a tealeveleket jázminvirágokkal borítják
oxidáció közben, és néha a teában is hagynak belőle díszítésképp. A jázmint gyakran társítják
zöld teához, amelynek egy kellemes ízű és aromájú élvezeti ital
a végeredménye. Pu-erh vörös
tea: Kínából származó vörös tea,
melyet különleges eljárással, a
fekete tea - akár több évtizedig
is tartó - továbbérlelésével készítenek. Ez alatt az idő alatt kialakul egy erős, jellegzetes, földes íz, melyet a leveleken kialakuló nemes penész réteg okoz.
Egy speciális alapteából, a Quing
Mao-ból készítik. Teintartalma
igen alacsony, ezért késő este és
gyerekek számára is fogyasztható. Elkészítése: A forrázáshoz
100 C°-os vizet használjunk és
az áztatási idő 3-5 perc.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Ajándékozzon egészséget
Karácsonyra!
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2013. nov.12-14-n a városi hagyományokat követve a Kistérségi Egészségügyi Központ szervezett az egészségünk védelmében
ismeretterjesztő előadás sorozatot.
Neves előadókat, szakembereket( dr. Lengyel János sebész, dr.
Ördögh Csaba ortopédus, dr. Takács Tibor érsebész, dr. Király Ibo-

Minden
dolgozójának,
és
üzleti partnerének
Boldog
Karácsonyt és
Eredményes
Új Évet kíván az

lya belgyógyász, dr Szabó Tamás reumatológus) hívtunk meg Kiskunhalasról, Szegedről,a Jánoshalmi Szakrendelőből, akik egyik nap
az érrendszeri betegségekről, a fájdalmas láb kialakulásának okairól,
az életmód és mozgás szerepéről tájékoztattak. A második napon a
mozgásszervi betegségek kerültek előtérbe, a gyerekkorban kialakult rossz testtartás okozta fájdalmas izületi eltérések, a mozgáshiány káros hatásairól, és a felnőtt kori izületi eltérésekről és azok megelőzési módszereiről hallhattunk részletes előadásokat.
Az érbetegségek megelőzéséhez gyógytestnevelő ( Bátyai
Gáborné), míg a mozgásszervi panaszok leküzdéséhez gyógytornász ( Horváth Nóra ) tartott élvezetes, mozgásgyakorlatokat.
Mindkét naphoz kapcsolódóan , alternatív terápiás lehetőségként
a Bemer 3000 készülék (impulsáló mágnes therápia) bemutatására
került sor, a cég képviselője által. De felsorakozott az Egészségügyi
Központban igénybe vehető fizikotherápiás lehetőségek tárháza is(
gyógymasszázs, lézer kezelés, UH-kezelés)
Ez a nap egyben a Jánoshalmán a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B 20120013 azonosító számú „ Az egészség minden, de egészség nélkül
minden semmi” című projekt keretében 2013.november 1-től működő Egészségfejlesztési Iroda nyitó rendezvénye is volt. A projekt az
Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ 2013.09-01-tól 2015 júniusáig e pályázati támogatás keretein belül működteti az irodát, aminek az elsődleges célja a térségünkben
egészségtudatosabb életvitel elősegítése. Ehhez
az elkövetkezendő időben több az egészség
megőrzéséhez, ill. a betegség megelőzőséhez
szükséges szellemi és fizikai aktivitást serkentő
programok szervezésére kerül majd sor.
Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
dr. Király Ibolya
Jánoshalmi
Ügyvezetése
Kistérségi Egészségügyi Központ
orvos szakmai vezető
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Az ajándék fácska

Karácsonyi történet
Ezt a történetet Mihály bácsitól, apám egykori hadifogolytársától hallottam jó pár évvel ezelőtt. Vonaton utaztunk valahova és az utazás ideje alatt mesélte el nekem az
idős élete történetét.
Mihály bácsi a háború előtt egy bakonyi sváb faluban élt. Jött a háború, majd a hadifogság. A hadifogságból való hazatérése után az első útja a templomba vezetett, hogy hálát adjon az Úrnak a szabadulásáért. Karácsony volt, a mise után hazafelé menet, szembetalálkozott az utcán régi, gyermekkori játszótársával, Ágnessel, aki szép, csinos, takaros nagylánnyá serdült, amióta nem látták egymást. Ágnes fekete ruhát hordott, a fronton elesett vőlegényét gyászolta. Szeme furcsán csillogott,
kedves, mosolygós tekintete és közvetlensége megdobogtatta a férfi szívét.
Ágnes sváb lány volt, noha németül alig tudott, mégis
kitelepítésre ítélték őt is, családjával együtt. Itt kellett hagyniuk a házat, a bútorokat, földet, mindent, amit szülei egy
dolgos életen át összekuporgattak. A lány tekintete könyörgővé vált és a következő furcsa kérdést intézte a a férfihoz:
Mihály kérlek, ha Istent ismersz, vegyél el engem most
feleségül, mert Te vagy az én utolsó reménységem, mert
azt mondták, hogy, akinek a férje magyar, azt nem telepítik
ki. Ígérem hűséges és szerető feleséged leszek. Megkaptuk a kitelepítési határozatot: Újév után minket is kitelepítenek Németországba. Nagyon kérlek! Segíts! Nem fogsz
csalódni bennem – könyörgött a lány.
A férfi zavarában valamit motyogott arról, hogy azt ilyen
gyorsan nem lehet, hisz még alig ismerik egymást. Egyszóval elutasította a szokatlan kérést. A lány reményt vesztve
szomorúan ment tovább a havas utcán.
Újév után megkezdődött a faluban is a sváb lakosság
kitelepítése. Minden vagyonukat itt kellett hagyni, csupán
harminc kiló csomagot vihettek magukkal.
A jóérzésű magyarok kikísérték a sváb szomszédjaikat a vasútállomásra, hogy elbúcsúzhassanak tőlük. Sorsuk az eltelt évszázadok alatt közös volt: jó és rossz egyformán érte őket.
A férfi is kiment a vasútállomásra, mert lelkiismerete
nem hagyta nyugodni. Szomorú búcsúzás volt ez, csak
egy alacsony ember és rikácsoló felesége ordibált: „Kifelé
a sváb fasisztákkal!” Úgy néznek ki, mint a cirkuszi törpék
az előadás előtt – mondta el halkan véleményét az rikoltozó házaspárról egy fejkendős asszony.
A magyarok messzire elhúzódtak a kiabálóktól, és megvető tekintettel néztek rájuk. A falu lakosság, hogy a kitelepítendő emberek itt soha sem politizáltak, csak szorgalmasan dolgoztak velük együtt a földeken, korareggeltől
későestig. Évszázadokig békében éltek itt egymással az
emberek. Szorgalmasak voltak sváb szomszédjaik is, csak
rá kellett nézni szépen rendben tartott házaikra és takaros portáikra. Sokan közülük már nem is tudtak németül,
csak családneveik árulták el, hogy őseik valamikor sváb
származásúak voltak. Az egyszerű emberek nem is értették, hogy miért kell békés szomszédjaikat kitelepíteni, hisz
nem csináltak semmi rosszat, de az akkori hatalmasoknak kellettek a szerencsétlen emberek ingó és ingatlan
vagyontárgyai egyaránt. Ehhez pedig keresni kellett valamilyen indoklást, okot. Az akkori politikusok ezt a kollektív
bűnösség cinikus és embertelen jelszavában találták meg.
Mihály tekintete Ágnes tekintetét kereste, aki talán még
az utolsó pillanatban is remélte, hogy a férfi segít rajta, de
a férfi gyáva volt.
Ágnes az egyik vagon oldalára a következőt írta magyarul: „Isten veled édes Hazánk, Szülőföldünk, Magyarország!” A lány ekkor könnyes szemmel a férfira nézett, letörölte könnyét, majd kicsit szomorkásan, de kedves mosol�lyal búcsút intett neki. Ez a tekintet egy életen megőrződött
a férfi szívében, persze azt akkor ott még nem tudhatta.
A szerelvény lassan kigördült az állomásról. Egy öreg
sváb bácsi a vagon ablakába egy magyar zászlót tűzött ki,
így búcsúzva el falubelijeitől.
A férfi szomorúan ballagott haza az állomásról. Van itt a
faluban még elég csinos, jóravaló lány, majdcsak jut nekem
is közülük egy – nyugtatgatta saját lelkiismeretét a férfi.
Nem így történt. Ettől a naptól kezdve a férfi minden
lányban csak Ágnest kereste, mert annak tekintete rabul
ejtette örökre. Nem is sikerült hosszúideig párt találnia.
„Ott, akkor, karácsonykor a boldogság jött velem szembe, mégis elmentem mellette” – kesergett magában a férfi. „Most már késő bánat” – legyintett és belevetette magát
a munkába.
Az idő egyre telt, a lányok pedig sorra férjhez mentek
a faluban. Már csak egy csúnyácska, öregedő lány nem
talált még párt magának. Mihály úgy gondolta, hogy nincs
kire várni tovább, hisz ő is benne volt a korban, megkérte
a lány kezét. A lány örömmel mondott igent, és megígér-

te Isten színe előtt, hogy férje mellett élete végéig, jóban,
rosszban kitart, és tiszta szívből szeretni fogja. Ezt akkor
ott a férfi el is hitte neki.
A lány szülei egyébként éppen azok az emberek voltak,
akik a németek kitelepítésekor nagy hangon kiabáltak ellenük a vasútállomáson Az új hatalomtól meg is kapták dicstelen ténykedésükért jutalmukat: egy sváb családtól elkobzott házat, teljesen berendezve, ingyen tulajdonukká lett.
Igyekeztek is meghálálni a hatalomnak ezt az ajándékát. A
jövendő após a környék legnagyobb párttagja lett, aki szorgalmasan üldözte a más világnézetű embereket.
Hogy tudnak ezek az emberek olyan házban élni, amelyet jogos tulajdonosától elvettek, ők pedig bele ülhettek a
készbe. Van ezeknek az embereknek lelkiismerete? – tette
fel magában a kérdést a férfi.
Ezeknek az embereknek azonban nem volt lelki ismeretük. Mihály azt gondolta, hogy lelkiismeretlen, önző,
gonosz szülőknél lányuk csak jobb lehet. Nagyot tévedett.
A lány még gonoszabb volt szüleinél is. Az évek során nem
kapott tőle egy jó szót sem, egy kedves mosolyt sem. Ez a
nő csak a pénzt szerette. Ahogy idősödött, egyre többet járt
el szórakozni egyedül. Alkoholista életmódja miatt a falubeliek csak „rizling” néninek nevezték. Az erkölcsileg lezüllött
após nem átallott meglopni saját unokáját sem, az anyós
meg mindenbe bele szólt.
Ez a nő az Isten büntetése. Ezt azért kapom, mert
annak idején cserbenhagytam Ágnest – gondolta a férj.
Mihály gyermekei érdekében szótlanul tűrte sorsát.
Szenvedett az asszony mellett. Mivel mélyen vallásos
ember volt, tiszteletben tartotta az isteni törvényt: amit egyszer Isten összekötött, azt ember többé szét ne válassza.
Volt feleségét azonban nem érdekelte az isteni törvény.
Templomba is csak képmutatásból járt. Az egyház egyik
szent ünnepén habozás nélkül elhagyta a férjét.
A férfi csak nehezen és nagyon sokára tudta feldolgozni lelkileg a történteket. Fájt neki, hogy gyermeki is
elhagyták.
„Nem lett volna szabad engedned, hogy ez a nő a
fejedre nőjön. Semmibe vett téged. Időben kellett volna
az asztalra csapnod. Ne bánkódj, ennél jobbat is találhatsz. Hagyd a „jóasszonyt”, had boldogítson másokat is”
– vigasztalták a barátok Mihályt.
Hosszú idő telt el. A férfi egyre nehezebben viselte el
az elhagyatottságot és a magányt. Elhatározta, hogy a
karácsony estét nem tölt otthon egyedül és magányosan,
inkább elmegy valahová, ahol emberek vannak.
Első útja kocsma felé vezetett, mert gondolta, hogy ott
hasonló sorsú társakkal találkozhat. A kocsmaajtó kilincsét
megfogva rájött, hogy az alkohol nem old meg semmit,
ezért elengedte a kilincset, és tovább ment a téli estében.
Esni kezdett a hó, az utcák kihaltak voltak, hisz karácsony volt, a családok ünnepe, de neki már nem volt családja. Elhagyták, eldobták őt, mit egy használt papír zsebkendőt. Az egyik házból Sinatra örökzöld slágere hallatszott ki. „Sok idegen jár az éjszakában” – dalolta az énekes.
„Hát igen, most már én is idegen vagyok, azok közé
a magányos emberek közé tartozom, akik karácsonyeste
egyedül járják az utcákat, reménykedve a csodában, hogy
társat találnak maguknak” – gondolta szomorúan a férfi.
Hirtelen egy személygépkocsi fékezett mellette. A volán
mögül egy kedves hölgy szólította meg: Jöjjön! Szálljon be!
Én is templomba megyek.
A szomorúság egy pillanat alatt eltűnt a férfi arcáról. Ez
a kedves, emberi hang, a mosolygó tekintet a csillogó szemekkel, amit egy életen át keresett, amit most Jézus karácsonyra elhozott neki. Ennél szebb karácsonyi ajándékot
nem is kaphatott volna.
A karácsonyi szentmisét már egymás kezét fogva hallgatták végi. Mihály most érezte igazán, hogy megszületett a kis Jézus, a világ megváltója, aki igazságot szolgáltat
mindenkinek, és nem feledkezik el az elhagyott, kitaszított
és megalázott, szegény emberek boldogságáról sem.
A férfi megtalálta a párját és tudta, értette, hogy mellette
a padban a boldogság ül, aki hosszú évek után újra meglátogatta őt. Elhatározta, hogy a boldogság kezét most már
soha nem fogja elengedni.
Kicsit későn jött z én boldogságom, de remélem még
időben – fejezte be történetét Mihály bácsi.
Vonatunk beért az állomásra, ahol Mihály bácsi leszállt,
én pedig tovább utaztam. Búcsúzóul a következő tanácsot
adta nekem: Fiam, ha a boldogság szembe jön veled, ne
habozz, gyorsan köszönj neki nagyot, fogd meg a kezét,
és soha ne engedd el, mert nem biztos, hogy még egyszer
találkozol vele az életben!
Fajszi Ferenc

Jánoshalma, Sportcsarnok

A játszóház két turnusban látogatható:

és

16-18

óráig

- Úgy hát gyere velem!
És vitte magával a mennyországba. Odafent éppen
nagy sürgölődés, forgolódás volt. Az angyalkák ezüstös, aranyos papírosba diót, almát csomagoltak. Babákat
fésülgettek, lovacskákat nyergeltek fel. Az angyalka eléjük
állította a fácskát.
- Íme, nézzétek, mit hoztam! Ő a legszerényebb fácska. A többi mind csupán azért kívánt cifrálkodni, hogy irigyeljék, és gyönyörködjenek benne. Könnyűszárú fehér
és rózsaszínű virágokat kértek, hogy szépek és díszesek
legyenek. De terhet viselni nem akarnak. Csupán ez a
szerény kis fácska ajánlkozott, hogy minden terhet szívesen vállal, csakhogy ajándékokat osztogathasson. Díszítsétek hát fel, kis testvéreim!
Nosza, rávetette magát az angyalsereg a fenyőcskére. Egyik aranyhajat szórt rá, másik ajándékokkal aggatta teli. Egy harmadik gyertyácskákat szúrt a levélkéibe. Elbírod, nem túl sok? - kérdezte az angyal, aki felhozta őt
a mennyországba. - Bírom, bírom. - felelte vígan a fácska. Oh, bárcsak annyi ajándékot vihetnék le, hogy minden
kisgyermeknek jusson belőle!
Az angyalka erre két kezébe fogta a telerakott fácskát, és a Jóisten elé vitte.
- Íme, édes, jó Istenem, itt van az ajándékfácska, melyről beszéltem. Megengeded, hogy levigyem
a földre?
- Vidd le, édes kis angyalom! - mondta a Jóisten, miközben megáldotta a fenyőfácskát, melyen egyszerre kigyúltak a gyertyák. Nagy fényesség áradt szét, és bevilágított mindent. Mire leértek a földre, éppen karácsony estéje
volt. Midőn a főbbi fácskák látták a fényesen kigyúlt törpefenyőt, és a körülötte boldogan örvendező gyermekeket,
megbánták, hogy csak szépek, díszesek akartak lenni,
és hangosan felsóhajtottak. Az angyalka éppen lenézett a
mennyországból, és mindjárt megkérdezte őket:
- Ugyan miért sóhajtoztok, hiszen mondtam, hogy megtesz a kívánságtok!
- Csakhogy mi is ajándékozni szeretnénk ám, mi is
örömet akarunk szerezni a gyermekeknek!- kiáltottak fel
a fácskák.
Az angyalka erre édesen elmosolyodott, és azt felelte:
- Örülök, hogy még jókor eszetekbe jutott, hogy a külső hivalkodás nem sokat ér, és igazi öröme csak annak
van, aki másokat is örülni lát. Legyen meg a kívánságtok.
Édes, zamatos gyümölcsöt fogtok hordozni ágaitokon, és
megajándékozzátok vele a gyermekeket. Nos, meg vagytok így elégedve?
- Igen, igen! - ujjongtak a fácskák. És boldogan várták,
mikor kerül rájuk a sor, hogy maguk körül örömet, jókedvet, vidám, kacajt teremtsenek.

Már áll a város karácsonyfája

2013. december 09-től
2013. december 13-ig történik.

December 14. szombat
1330 -1530

Egyszer, valamikor régen, mikor még Isten angyalkái
lent jártak a Földön, történt, hogy egy szép, nagy kertben
hangos sóhajtozás támadt. Egy égszínkék szemű, napsugárhajú angyalka éppen arra járt, és megkérdezte: Ugyan ki sóhajtozik akkorákat?
A kopár fák - mert télidőben történt - nyújtózni kezdtek.
Megrecsegtették üres ágaikat.
- Mi vagyunk, édes kis angyalka.
- No, és mi a kívánságtok?
Egyszerre száz fácska kiáltott feléje:
- Szépek akarunk lenni! Szépek!
- Friss zöld köntöst akarok, és rügyező bimbócskákat! rendelkezett az egyik.
- Én hófehér virágokat szeretnék himbálni az ágaimon.
De olyan könnyűek legyenek, mint a nyári ég opálos felhőcskéi, nehogy roskadoznom kelljen alattuk! - mondta a másik.
- Én is virágokat kérek, olyan rózsaszínűeket, mint a
hajnalhasadás az égen! - tolakodott az angyalka elé a
harmadik fácska.
- És kinek akartok ennyire tetszeni? - kérdezte csodálkozva az angyal.
- A napsugárnak, hogy aranyos uszályát ránk terítse.
A színes szárnyú pilléknek, hogy körüllengjenek bennünket. A kis éneklő madaraknak, hogy csodálkozzanak, és
irigyeljenek.
Az angyalka fejét csóválta, de azért beleegyezőleg
intett:
- Meglesz a kívánságtok.
Tovább ment, és tűlevelű törpefenyőcskét látott, hóval,
zúzmarával borítottan.
- Hát te? - csodálkozott feléje. - Talán bizony semmit
sem kívánsz, hogy ilyen csöndes vagy? Szomorúnak is
látszol. Ugyan, mi bajod van?
A tűlevelű fácska halkan sóhajtott és előadta a bánatát.
- Egy kisleányka ment erre, megérintett, és hegyes tűleveleim felsebezték az ujjacskáját. Ezért bánkódom, jó kis
angyal. Oh, ha jóvátehetném önkéntelenül elkövetett hibámat, és megajándékozhatnám őt valamivel! Síró arcocskája bizonyára mosolyra gyúlna megint. Igen, igen! Ajándékot szeretnék adni neki, és a többi kis gyermekeknek is, hagy nevessenek, kacagjanak! Az angyalka
erre a kis törpefenyő mellé állott.
- És mondjad csak, fenyőfácskám, nem panaszolnád fel
a terhet, ha teleaggatnám gyönge kis ágaidat?
- Oh, nem, nem, bármennyire is roskadoznék az ajándékok súlya alatt, szívesen vállalnám a terhet, csakhogy
megörvendeztessem vele a gyermekeket.
Az angyalka erre könnyű mozdulattal kiemelte a földből a fácskát.

Az Agroprodukt Kft. értesíti a bérleti
viszonyban lévő Földtulajdonosokat, hogy 2013.
évi bérleti díj készpénzben történő kifizetése

Karácsonyi
Légvárvilág
Játszóház

Gyerekjegy: 1800 Ft kiserőjegy:400 Ft

13. oldal

Érd: +36-30/99-38-919
www.legvarvilag.hu

Mozogj játszva!

Hétfőtől csütörtökig
8:00 - 12:00 -ig és délután 13:00 - 15:00 -ig.
Pénteken 8:00 - 12:00 -ig.
Kifizetés helye: Agroprodukt Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.

Megjelenésünk
előtti
napon került helyére a Főtéren a templommal szemben a
város karácsonyfája, melyet
Ádám Gyula ajánlott fel. A
Városgazda Kft. munkatársai készítik elő a díszkivilágítást, a következő napokban
a díszítése is megtörténik,
hogy teljes pompában gyönyörködtesse Jánoshalma
lakóit, és várja az ünnepet.
Hálás köszönet az adományozónak ezért a szép, formás fáért.

J Á N O S H A L M I
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December
December, hó lepi a tájat

HUNYADI NÉPE

Állampolgársági eskü

Hideg északi szél tördeli az áat
Minden ledermed
Megfagy a lehelet

Fenyves erdő, dísze a tájnak
Zúzmarás tűlevelei, dísze a fának
Fenyő rigó, ágról ágra szökken
Fenyőmagot keres a rengetegben.
Itt, ott madárdal veri fel a csendet
A hidegtől ember, állat szenved
Minden, ami él átfagyott
A madár sem talál fenyő magot.
Ünnepre készül a táj
Karácsony a sarkunkban jár
A szeretet mindenkire vár
Gyermek, felnőtt magába száll.
Jézus születése nagy ünnep nekünk
Adj uram erőt, hogy ünnepelhessünk,
Szűzanya, kérünk, hallgasd meg imánk
Tőled vár békét a világ
Vata Sándor

Karácsony
este

2013. november 12-én a Vajdaságból Zentáról, Topolyáról, Óbecséről, Szabadkáról érkeztek vendégek, hogy a polgármester úr előtt állampolgársági esküt tegyenek.
A magyar állampolgárság megszerzéséhez gratulálunk nekik.

A fejlesztéseket
koordinálják

A Callan PincKney által kidolgozott, saját
ütemű, lassú, 1 cm-es mozdulatokkal dolgozó forradalmi testfejlesztő módszer ma már
az egész világon népszerű.
Ezzel a szokatlan programmal néhány
óra gyakorlás után már látható eredményeket lehet elérni.
Mindenki végezheti, idős emberek is és
olyanok is akiknek a fizikai állapota kívánnivalót hagy maga után. Ideális módszer a
hátfájással küszködők számára és kedvező
fogadtatásra talált az orvosi körökben is.
Mindenki saját tempójában végezheti a
gyakorlatokat. Az erősítő gyakorlatok mellett remek nyújtógyakorlatok biztosítják az
izmok rugalmasságát, az izületek mozgékonyságát.
A Callenetics®a legjobb alakformáló tornák egyike. A létezéshez szükséges, csontok
mellett lévő mély izmokat dolgoztatja meg.
Kitér arra is, hogy bizonyos problémák
esetén (pl. asztma, szív, térd, csípő, hát),
melyik gyakorlatot, hogyan szabad csinálni,
hogy ne ártsunk vele.
A Callenetics tanfolyamon (10 óra hetente legalább 3 óra) megfelelő táplálkozás mel-

lett nagyon szép eredményeket értek el a nők
és férfiak. Könnyebben mozogtak, nagyobb
életkedvük lett, olyan izmokat fedeztek fel
magukon, amelyekről nem is gondolták, hogy
léteznek. Van, aki 10 cm-t ledolgozott a derék
kerületéből. A plakátra szoktam írni: „ A kockázatokról és mellékhatásokról annyit: garantáltan jól fogod érezni magad és a nadrágodba is beleférsz.” És ez így igaz! Nem találtam még jobb, hatásosabb tornát. Pedig imádom az aerobicot, Thera-band szalagot, step
lépcsőt, Fit-ballt, köredzéseket, kick-boxot,
futást, úszást, gyógytornát stb..Mégis szerintem ez a legjobb.
Mindenkinek kívánom, hogy sikerüljön
elhatározni és megvalósítani a testi-lelki harmóniát, mert ez boldoggá tesz minket és
ezáltal környezetünk is boldogabb lesz.
„A test egy szent ruha. Az első és utolsó
ruhád, ez az, amiben az életbe lépsz, és amivel elhagyod az életet, és ezt tisztelned kell.”
Martha Graham
Bátyai Gáborné

A Jánoshalmi Önkéntes Polgárőri Egyesület megköszöni mindazok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták egyesületünket. A befolyt 114.522 forintot polgárőri munkánk színvonalának javítására fordítjuk.

Reméljük, hogy tevékenységünkkel a jövőben is kiérdemeljük
bizalmukat és támogatásukat
Mészáros István
elnök

Ezen a napon senki sem lehet egyedül,
mert a szívedet szeretet járja körül.
Elhozza Neked mind azt, amit annyira vártál,
egy boldog napot, mit vártál.

Hozzád száll egy angyal
letörli könnyedet, hogy nagyon
szép legyen karácsony ünneped.
Kati

Mi az a Callenetics?

Ezúton kívánok minden támogatónknak, partnerünknek és tagtársamnak kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog
új esztendőt!

Karácsony este van, elkerül az álom,
mert ezt a napot már régóta várom.
Leszáll az éj, csendes a táj
a karácsony szellem már köztünk jár

E napon együtt van a család
együtt díszítetek a karácsonyfát.
Csillogó fénye könnyeket csal szemedbe.
Így látod családod a szívedben

2013. december

Petőfi Népe terjesztésére
kézbesítőket keresek
JÁNOSHALMA területére.
2013. november 7-én, Jánoshalmán megalakult a Jánoshalmi Kistérségi Területfejlesztési
Munkacsoport. A munkacsoport célul tűzte ki, hogy összegyűjtse a fejlesztési elképzeléseket,
és megtervezze a térség fejlesztései programját, a vállalkozásokat, az önkormányzatokat, és
egyéb szervezeteket összefogva. Az alakuló ülésen részt vettek Bányai Gábor országgyűlési képviselő, megyei elnök és munkatársai, Borota, Kéleshalom, Mélykút és Jánoshalma polgármesterei, Dr. Renner Tamás a térség kamarai képviselője, Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
a Jánoshalmi Járás vezetője. A munkacsoport időközben az érdemi munkához is hozzáfogott
a beérkező fejlesztési elképzelések feldolgozása terén

Érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 06-30-9954-588
Viszmeg Istvánnénál

Időszakos
műszaki biztonsági
felülvizsgálat
A nemzetgazdasági miniszter
19/2012. (VII.20.) NGM számú, a gáz
és csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló rendelete értelmében a felhasználói berendezések átvizsgálását és a csatlakozó vezetékek első műszaki biztonsági felülvizsgálatát a felhasználási hely bekapcsolási idejétől függően
2012. szeptember 1 és 2016. december 31. közötti időszakban a rendeletben meghatározott ütemezés szerint
kell elvégeztetni.
AZ első felülvizsgálatot követően
a felhasználói berendezést öt évente, a csatlakozó vezetékekét pedig 10
évente kell ismételten felülvizsgálni.
Jánoshalmán is van ilyen vállakozó,
aki ezt a tevékenységet elvégezheti.
Tudomásunk van róla, hogy már megjelentek az úgynevezett „trükkös“ tolvajok, akik ilyen könnyen nem jutottak be a lakásba, mint most. Ezért felhívjuk mindenki figyelmét, hogy senkit
ne engedjenek be lakásukba, aki nem
tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy
ő erre a tevékenység végzésére jogosult. Minden esetben kérjék az arcképes igazolványt, kitűzőt, az engedélyezési hivatal igazolását, és a gázszolgáltató által regisztrált igazolást.
A fentiekkel kapcsolatban bővebb
információt kaphat az GDF SUEZ
Energia Magyarország Zrt honlapján

GÁLA ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK,
LEHETŐSÉGEK
2013. December 24. Kedd : NYITVA 10:00-13:00
Előzetes egyeztetés alapján készítünk; halászlét, halételeket, pulykasültet,
sültes tálakat
A megrendelt ételt 13.00 óráig elvinni szíveskedjenek.
Rendelését december 20. péntekig kérjük leadni.
2013. December 25. Szerda ZÁRVA
2013. December 26. Csütörtök : ZÁRVA
2013. December 27. Péntek : NYITVA 10.00- 24.00
2013, December 28. Szombat : NYITVA 10.00- 24.00
2013. December 29. Vasárnap, NYITVA 10.00- 22.00
2013. December 30. HétfS: ZÁRVA
2013. December 31.Kedd: NYITVA 10.00- 20.00
Előzetes egyeztetés alapján készítünk; töltött káposztát, kocsonyát, sültes tálakat
Rendelését december 28, szombatig kérjük leadni.
2014. Január 1-2.-3.: ZÁRVA
NYITÁS: 4-én Szombaton 10.00

Minden kedves vendégünknek Békés
Boldog Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag Boldog új Évet kívánunk!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2013. december

15. oldal

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

Kéthetente

megújuló akciókkal várja Önt a

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Decemberi

extra ajánlata!

Finomliszt 1kg
Étolaj 1l
Knorr halászlé kocka 60g
Rama kocka margarin 250g
Karácsonyi szalvéta

111.-Ft/db
374.-Ft/db
233.-Ft/db
211.-Ft/db
126.-Ft/cs

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Városgazda Kft székhelye és ügyfélszolgálati irodájának
helye megváltozott.
Az új iroda címe: Jánoshalma, Molnár J. u. 3. volt kollégium épülete.

Telefonszámunk változatlanul a 06-77-401-344.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

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

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

VÁLTOZÁS!

Az Ajánlat a készlet erejéig érvényes!

Az Agrobisnis Kft. értesíti a bérleti viszonyban
lévő Földtulajdonosokat, hogy 2013. évi
bérleti díj készpénzben történő kifizetése

2013. december 09-től
2013. december 13-ig történik.

Hétfőtől csütörtökig
8:00 - 12:00-ig és délután 13:00 - 15:00-ig.
Pénteken 8:00 - 12:00-ig.
Kifizetés helye: Agrobisnis Kft . székhelye:
6440 Jánoshalma Kölcsey utca 28.

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK ÉS A VÁROS LAKÓINAK
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK

STÍLUS
ÜZLET

DECEMBERI AKCIÓJA
Karácsonyváró akció: minden
héten más-más termékek
akciós áron!
Üzletünk bronz, ezüst, arany
vasárnap nyitva!
Minden kedves
vásárlónknak békés, boldog
ünnepeket kívánunk!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . :
06-30/529-7407

A Csényi és Társa Temetk ez és i Kft. a gyás zoló csal ád ok megbíz ás áb ól 2013. november hónapjában a követk ez ő elhunytak
kegyeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:
Binszki Jánosné
sz: Veverka Margit
Krix Lőrincné
sz: Franek Katalin
Horváth Vencel
Ságodi Istvánné
sz: Kollár Krisztina
Varga Árpád
Lipka Mihályné
sz: Cselédes Gizella
Kiss József
Ludvig József
Vass János

élt: 94 évet
élt: 87 évet
élt: 67 évet
élt: 81 évet
élt: 76 évet
élt: 76 évet
élt: 72 évet
élt: 83 évet
élt: 68 évet

Nacsa Jánosné
sz: Bondor Veronika
Kozka László
Fábián Ferenc
Majer Antal
Molnár Mihály
Benkovits Antal
Farkas Ferenc
Kolompár Katalin
Fábián János
Sebestyénné
Győri Mária

élt: 81 évet
élt: 49 évet
élt: 67 évet
élt: 63 évet
élt: 72 évet
élt: 90 évet
élt: 80 évet
élt: 57 évet
élt: 81 évet
élt: 74 évet

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

Dr Csény i Attila üg y vezető

2013.
december
17-én
Kirakodó vásár

Víz- gáz-, központi fűtés szerelés

GÁZ MŰSZAKI
FELÜLVIZSGÁLAT
Dugulás elhárítás

CSATORNA BEKÖTÉS?
ELSŐ TISZTÍTÁSSAL
Ódor István

gázszerelő mester
06-30-3494-033 06-77/403-0530/ fax
odoristvan@index.hu

„Felhívás!

Szeretnénk felhívni a jánoshalmi lakosság figyelmét arra, hogy a
temetőkben az 1988. évben betemetett vagy megváltott sírhelyek
megváltási ideje lejárt. A 25 év után meg nem váltott sírhelyek rendelkezési joga, a rajta lévő síremlékkel együtt, visszaszáll a temető
fenntartójára, vagyis a Római Katolikus Plébániára és így azok újra
kiadhatóak. A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, váltsák újra a lejárt sírhelyeket!

Temetőbizottság megbízásából:
Nagyidai Zsolt plébános“

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

Temetkezési vállalkozás

gázszerelő mester

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2013. november hónapban a következő
elhunytak temetésén működött közre:
Schveitzer János(1960) Boglatics Andrásné sz. Páncsics Erzsébet (1920)
Mészáros Istvánné (1925)
Garaj Pálné sz. Szabó Mária (1934)
Kunszt János Pál (1943) Dudás Györgyné sz. Horváth Katalin (1924)
Ballai Péter Pálné sz. Granyák Margit (1929)
Gálfi Dénesné sz Torma Mária (1939)
Jakus Jánosné sz. Barna Ilona (1928)

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

A halál csak egy állomás az örök vándorlásban, röpke pillanat az idő
végtelenségében.”
G. Hajnóczy Rózsa
Nagy Zsolt ügyvezető

KISS ATTILA
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Viszlát Jánoshalma!

2013. december

TÖMEGSPORT

- FIGYELEM

- TÖMEGSPORT

SZILVESZTERI
KUPA
Nevezési határidő: 2013. december. 17. (kedd) 1800
Sorsolás:
2013. december. 19. (csütörtök) 1800
Nevezési díj:

17. 000.-/csapat

A kupa védője:
TRÉ a BRÉ
Tervezett játéknapok:

Augusztus végén 3 hónapra érkeztem OlaszBefogadó családom a Patocskai család volt.
országból, Trani városából Jánoshalmára az AFS Tetszik az ország, a kultúra. Sok élményben volt
Magyarország Nemzetközi Csereprogram szerve- részem ezalatt a rövid idő alatt. Otthon érzem
zésében. A kezdet nehéz volt, mert nem tudtam magam Magyarországon is!!!!
magyarul, és a saját családom is nagyon hiányzott.
Hiányozni fogsz Jánoshalma!!!
Ahogy telt az idő, egyre több barátom lett, és
ROSA PALUMBO
magyarul is elkezdtem tanulni.

Tanfolyami lehetőségek a
Hunyadi Iskolában!
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola tájékoztatja a térség lakosságát, hogy a

TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0002 számú
„Képzési esély biztosítása Jánoshalma és vonzáskörzetében”
elnevezésű projektjének keretén belül
informatikai ismeretek fejlesztését célozta meg.
A projekt alapvető céljai: a tartósan csökkent munkaképességű felnőttek; a
GYES-en, GYED-en lévő édesanyák, továbbá a munkával nem rendelkező
lakosság gazdasági versenyképességének, valamint munkaerő-piaci
elhelyezkedési esélyeinek növelése.

A projekt keretében megvalósuló 50 órás, teljesen ingyenes
informatikai képzésekben részt vehetnek:
 megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők;
 35 év alatti vagy 50 év feletti tartós munkanélküliek;
 Gyes-en, Gyed-en lévők, gyermekgondozásból a munkaerőpiacra
visszatérők;
 pályakezdő fiatalok.
A TANFOLYAM IDEJE ALATT GYERMEKFELÜGYELETET BIZTOSÍTUNK A
GYES-EN, GYED-EN LÉVŐ, A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ FELNŐTTEK GYERMEKEI
SZÁMÁRA.

A nevezést leadott csapatok létszámtól függően
22.(vasárnap) – 23.(hétfő) – (esetleg 26.-án. du.)
27.(péntek) 28.(szombat) – 29.(vasárnap) -30.(hétfő)
1500 - 2300
Nevezés:Fizetés – számla ellenében a Sportcsarnok pénztárában
Mindenkit szeretettel vár a Versenybizottság!!!
Érdeklődni:- Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban –
Szabó Gábor 06-9-044-941

Villamossági és MŰSZAKI
CIKK
Kereskedés
Jánoshalma, Kossuth utca és Jókai
utca sarkán
( az ipartestület helyiségében)

Évvégi ajánlata.

Villamossági termékek
Villanyszerelési anyagok
Háztartási műanyag,fém és fa árúcikkek
Műanyag háztartási edények,
kádak,sózókádak,vödrök,virágcserepek,
Barkács és professzionális szerszámgépek

Megkezdtük!!!!

Zománcos edények, konyhai eszközök, tepsik,
ajándék tárgyak, karácsonyi dekorációk,
olcsó műszaki cikkek
Háztartási robotgépek, vasalók,
gyümölcscentrifugák, stb.

Árusítását!!!

Igényszerint állandóan bővülő
árúkészlettel
Várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden Vásárlónk 5 % kedvezményt,
Minden Vállalkozó 10 % kedvezményt kap
vásárlásából
Tisztelettel: Kovács István ev.

Minden
dolgozójának,
és
üzleti partnerének
Boldog
Karácsonyt és
Eredményes
Új Évet kíván az

Ügyvezetése

Továbbá a jelen képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vehet részt a jelentkező
más hazai és/vagy európai uniós forrásból támogatott informatikai képzésben.

További felvilágosítást kérhet
Kiss Hajnalkától.
Elérhetőségei: 06-30/681-4711,
hajnall.kiss@gmail.com

BOR
A MINDENNAPOKRA!
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Győzelemmel zárták az őszi idényt
A november
nagyjából 50%-os
teljesítményt hozott.
November 2.
felnőtt:
Szombati mérkőzés= vereség
Szeremle-Jánoshalmi FC 2:0 (0:0)
Dunafalva, 50 néző
Gólszerző: Gunya 62›, 81›
Jó: A jánoshalmi csapatból Nagy Kristóf
Gieszinger Ferenc edző: Az elmúlt három
hónap munkájából ezúttal sem láttam viszont
sem a játékot, sem a taktikai fegyelmet, de
még a lelkesedést sem.
U-15:
Bácsalmás_ Jánoshalmi FC 5:0 (5:0)
Fenyvesi Ferenc edző: Sajnos, az első
félidőben eldőlt a mérkőzés.
U-19 (ifi):
Szeremle-Jánoshalmi FC 3:1 (0:0)
Jánoshalmi gólszerző: Zentai Tamás
Fenyvesi Ferenc edző: A 70. percig
egyenrangú ellenfelei voltunk a jó erőkből
álló hazaiaknak, viszont az utolsó 20 percben már sajnos az történt a pályán, amit ők
akartak!
november 10:
felnőtt:
Pontosztozkodás a
szomszédvárral
Jánoshalmi FC-Mélykút 2:2 (1:0)
Jánoshalma, 200 néző
Gólszerzők: Bényi(öngól a 36›, Irbouh
Soufianne a 66›, ill. Bényi a 491, és Snyehola
a 75›
Jók a Jánoshalmi csapatból: Kisa Péter,
Török Zsolt,Nagy Kristóf, Lódri Ferenc
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Gieszinger Ferenc edző: Kétszer is vezettünk, sőt egy órát emberelőnyben játszhattunk, mégsem tudtunk nyerni, mert több játékos ezúttal is valődi tudása alatt játszott.
U-15:
Jánoshalmi FC- Gara 13:0 (9:0)
Gólok: Délceg 3, Fennyvesi Dávid 2, Hajdú Hunor, Zentay Viktor,Sarok Erik, Hegedűs Bence, Madarász Ákos,Piriczki Péter,
Tombácz Zsolt, Csámpai Martin
Fenyvesi Ferenc edző: Nagy akarattal
és felszabadultan futballoztak a gyerekek.
Dicséretet érdemelnek mindnyájan.
U-19:
Jánoshalmi FC- Mélykút 1:4 (0.1)
Jánoshalmi gól: Tóth Zorán
Fenyvesi Ferenc edző: Egy rivális csapat
ellen sokkal többet vártam a fiúktól!
november 16.:
felnőtt:
Reális döntetlen idegenben.
Érsekcsanád KSKE - Jánoshalmi FC
1:1 (0:0)
Érsekcsanád, 100 néző
Gólszerzők: Szabó a 671, és Nagy Kristóf a 781
Jók: a jánoshalmi csapatból Gieszinger
Péter, Kisa Péter, Nagy Kristóf, Irbouh
soufianne
Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok a fiúknak.Taktikusan , nagy akarással, és fegyelmezetten játszottak végig.
U-15:
Jánoshalmi FC-Tataháza 8:0( 3:0)
Gólszerzők: Szem Milán 2, Csámpai Martin, Madarász Ákos, Délceg Dusán,Piriczki
Péter,Fetter Mihály, Kollár Zoltán.

Csapat
KB AUTOTEAM
Jánoshalma NKSZSE
Kiskőrösi Női KSZSE
Kiskunmajsa SE
PVSE Bácsalmás
Kecel KC
Tiszakécske VSE
Kalocsai KC
Lajosmizse NKK
Nemesnádudvari NKSZSE
Félegyházi KSC
CsÁTESZ SE

J.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Gy.
10
8
8
6
5
5
2
3
2
2
2
1

D.
0
1
0
2
2
0
3
1
2
1
0
0

V.
0
1
2
2
3
5
5
6
6
7
8
9

Fenyvesi Ferenc edző: Ott folytattuk, ahol
az előző héten abbahagytuk.Jó játékkal
magabiztos győzelmet arattunk.
U-19:
Érsekcsanád- Jánoshalmi FC 3:1( 1:1)
Jánoshalmi gólszerző: Nagy Róbert
Fenyvesi Ferenc edző: A bajnokesélyes
csapat otthonában felvállalható vereséget
szenvedtünk. A hazaiak most előrébb tartanak , mint mi.
November 24.:
felnőtt
Győzelem az év utolsó
mérkőzésén
Jánoshalmi FC- Bácsbokod 2:1 ( 0:1)
Jánoshalma, 100 néző
gólszerzők: Jeszenszky Roland a 61›,
Faragó Roland  a 94›, ill.Ördög a 32›
Jók a jánoshalmi csapatból: Kiss Tamás,
Horváth Ádám, Gieszinger Péter
Gieszinger Ferenc edző: A látottak alapján több góllal kellett volna nyernünk, ehelyett csak a hosszabbításban tudtuk megszerezni a győzelmet.
U-19:
november 24.
Jánoshalmi FC- Bácsbokod 7:1( 6:0)
Jánoshalmi gólszerzők: Dobos Valentin 2,
Papp Dávid 2, Nagy Róbert, Mészáros Adrián, Kollár Zoltán
Fenyvesi Ferenc edző: Az őszi szezon
utolsó mérkőzésén nagy arányú győzelem.
Ezzel a 3 ponttal gyarapodva az 5. helyről
várhatjuk a tavaszi folytatást.

Dob.
315
270
272
241
244
210
213
225
224
223
154
175

Folytatjuk tavasszal!
Horváth Mihály

Kap.
185
187
202
235
240
240
240
264
254
242
212
265

P.
20
17
16
14
12
10
7
7
6
5
4
2

Aktívabbak a természetjárók
Ebben az évben sorban a hatodik túránkat teljesítettük november
9-én
Útvonal: indulás Kunfehértó sportcsarnok - kunfehértói ősborókás 300 éves tölgyfa az u.n. címeres
tölgy (mely Bács-Kiskun megye első
védett növénye volt) - kunfehértói
holdrutás erdő - és érkezés vissza a
sportcsarnokhoz. A táv: 12 km
A 3 és fél órás túrát 22 fővel, gyönyörű napsütéses időben, jó hangulatban tettük meg. Az utunkat az
ősborókásnál és a 300 éves tölgyfánál tartott pihenővel , illetve a holdruta felkutatásával szakítottuk meg.
Következő túra december 14-én
lesz Erdőszél Kéleshalom útvonallal.
Minden természetet szerető és
túrázni vágyót szeretettel várunk a
Nordic Walking csapatába!
Jelentkezés:
06/20-2621966 id. Haász László
06/70-4525156 Horváthné Csillag
Erzsébet

A női focisták is
pihenőre vonultak
2013.10.26.
FTC-Aranybácska – Femina 7:1 (5:0) U15
Szombaton reggel elindultunk Budapestre
9 órakor, majd dél körül találkoztunk a csapat másik felével. Kölcsönösen köszöntöttük egymást. A találkozó kezdetétől mi irányítottunk, potyogtak a gólok szépen. NB-Ies utánpótlás csapatot győztük le. Először
találkoztunk, nem volt közös edzés, se mérkőzés.
2013.10.31.
FTC-Aranybácska – Csepel 8:1 (6:0)
Rendkívül jó időjárásnak örülhettünk. A
bemelegítésnél látszott, hogy a házigazda
játékosai legalább 15 kilogrammal nehezebbek és 3-4 évvel idősebbek mint mi.
Szépen játszottak a lányok és a fölényünk
tartóssá vált. Dávid és Góliát küzdelmét láthattuk, de most is Dávid nyert.
2013.11.08.
FTC-Aranybácska – MTK 3:0 (1:0)
Jó mozgású, jól képzett az ellenfél csapata. Ennek megfelelően kezdődött a mérkőzés. Beszorítottak minket a 20. percig.
Ekkor egy kontrát követően átemeléses
góllal megszereztük a vezetést. A második
félidőben is nagyon jöttek, de csak helyzetük volt és csak a kapufát tudták eltalálni. Ismét a kicsik nyertek. Mint köztudott az
MTK 2013.11.09-én épp 125 éves. A mérkőzés lefújása után mindannyian ünnepeltünk. Nagy volt az öröm és a barátkozás a
csapat másik felével.
2013.10.27.
Aranybácska – Akasztói Foci Suli 5:0 (3:0)
A mérkőzés első percében a vendégek
öngóllal köszöntek be. Zámbó Csilla a 25.
percben a kapus zoknia mellé lőtte a labdát.
A 33. percben Fazekas Evelin 3:0-ra alakította a félidő eredményét. A következő gól-

ra 60. percig kellett várni. Taskovics Evelin
nagy lövésébe Fazekas Evelin nyúlt bele. A
sorozatos cserét követően Tallérné Bognár
Bernadett egy ügyes átemeléssel beállította a végeredményt.
2013.11.10.
Mórahalom – Aranybácska 1:0 (0:0)
Sajnos a legerősebb keretünkkel ismét nem
tudtunk kiállni. Az első félidőben egyenlő
erők küzdelmét hozta. A második félidőben
minőségi cserékkel frissítettek a házigazdák, és egy szöglet beadást Sebestyén látványosan átvett és a kapuba továbbította.
A mérkőzés hátralévő részében volt lehetőségünk az egyenlítésre, de kimaradt. Egy
pontot megérdemeltünk volna.
2013.11.16.
Gödöllő – FTC Aranybácska 2:2 (2:1)
A mérkőzés elején mi szereztük meg
a vezetést, amit a hazaiak egy rosszul
beadott szögletet követően kiegyenlítettek,
majd egy kirúgást visszahoztak és megduplázták a góljaik számát. A második félidőben harapósabban jöttünk ki és ennek
meglett az eredménye, egyenlítettünk. A
mérkőzés lefújásáig még sok helyzetünk
volt, de kihagytuk. A lejátszott 4 mérkőzésből 3 győzelem 1 döntetlen. Az őszi szezon
zárásra elfogyasztottunk egy finom pörköltet a mérkőzés helyszínén, amire meghívtuk a házigazdákat és a játékvezetőt is. A
süteménysütő verseny győztese Magyar
Melinda lett.
24 Aranybácskás és 9 FTC játékosnak biztosítunk sportolást és fejlődést. Sikerekhez juttattuk őket, amit csak így érhettek el.
Úgy tűnik működik a fúzió, pedig több mint
20 településről jöttek. Jövőben is várjuk a
footballozni szerető lányokat.
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Rendőrségi hírek
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Rendőrségi hírek
Eljárás indult D. Cs. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013. február 20. és 2013.
november 1. közötti időben a tulajdonát képező Jánoshalma, Irányi D. utca 4. szám alatti lakatlan lakóházából a fogyasztás mérő megkerülésével szabálytalanul
vételezte az elektromos áramot. A lopással okozott kár
kb. 100.000 Ft.

Eljárás indult K. M. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013.11.03-ra virradóra
a felújítás alatt álló és ezért lakatlan Jánoshalma, Bem
József utcai ingatlana udvarába a kerítésen átmászva
behatolt, majd ott egy melléképületből lakat lefeszítéssel,
egy Bosch gyártmányú flexet tulajdonított el kb. 40.000
Ft. értékben.

P. A. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. 11.04-re virradóra az üzemeltetésében lévő, Jánoshalma Halasi utca 91. sz. alatti AGIP benzinkút bekerítetlen területén lévő gázpalack tároló rekesz
rácsát elfűrészelte és onnan 30 db töltött, 11.5 kg-os PB
gázpalackot tulajdonított el összesen 780.000,-Ft értékben. A rongálási kár kb. 1000,-Ft.

Eljárás indult K. E. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2013.11.10-én 13:00 óra
és 21:00 óra közötti időben barátja Jánoshalma, Fecske
utcai házának záratlan nagykapuján bement és a ház előszobájában hagyott LENOVO laptopot, táskával és hálózati töltővel együtt eltulajdonította. A bűncselekménnyel
okozott kár kb.: 80. 000 Ft.
A nyomozás során felderítésre került a bűncselekA Dégáz Zrt és a Jánoshalma Rendőrőrs közös ellen- mény elkövetője K.F. jánoshalmi lakos személyében, tőle
őrzésének eredménye alapján eljárás indult ismeretlen a laptop lefoglalásra és a sértettnek sértetlenül visszatettes ellen, aki a 2013.-as évben (a pontos időszak meg- adásra került.
határozása még vizsgálat tárgya) a Jánoshalma, Bernáth
Zoltán utcai házában a fogyasztásmérő megkerülésével
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2013.11.26vételezte a földgázt, ezzel a szolgáltatónak kb. 2 500 án 20:15 és 20:30 óra közötti időben Jánoshalma belte000 Ft. kárt okozott.
rületén - pontos hely nem ismert – G. I. jánoshalmi lakos
elektromos kerékpárjának csomagtartójából - menet közEljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2013.11.20-án ben - eltulajdonított egy táskát, a benne lévő személyes
15:00 óra és 2013.11.21-én 07:00 óra közötti időben S. L. iratokkal, bankkártyával és Nokia mobiltelefonnal együtt
tulajdonában lévő, Jánoshalma, Orczy utcai lakóház tel- kb. 35 000 Ft. értékben.
jes homlokzatát festékszóró spray-vel befújta, mellyel kb.
Forrás: Jánoshalma, Rendőrőrs
60.000,-Ft kárt okozott.

Pusztítás a lételemük?

Lapzártánk idején a Béke téri parkon keresztül haladva a templomtól a Városháza irányába. amikor a fenti kép tárult
elém. Kár, hogy a rongáló, vagy rongálók nem hagyták ott (annyira nem voltak elrugaszkodva asz Istentől) névkártyájukat, hogy tudjuk kinek a névére állítsák ki a javítási költségeket. Így marad, hogy mindenki fizet egy-két erejét fitogtató felelőtlen ember pusztítása miatt. Kár!

Orvos i ügyel et

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 ünnepnap
okon: pénteken ill. az ünnepet megelőző nap
17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap
reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13

Ügyeleti beosztás:

December: 6. Dr. Tompa László. 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr.
Csoboth Johanna, 9. Dr. Vándor Ilona, 10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Tompa
László, 14. Dr. Gregó Sándor, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr.
Csoboth Johanna, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr. Tompa László, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Gregó Sándor, 21. Dr. Kishonti
Attila, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr.
Telefon: (06) 77/401-088
Vándor Ilona, 25. Dr. Vándor Ilona KARÁCSONY, 26. Dr.
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Tompa László KARÁCSONY, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28.
Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdető- Dr. Mikó Attila, 29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Csoboth Johanna,
tábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet
31. Dr. Gregó Sándor
bejárata

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Szénsavas üdítő 2 l-es
Tchibo Family 250 g-os kávé
Pölöskei ICE tea 1,5 l-es, több féle ízben
PEPSI Cola 2.5 l-es

79,– Ft-tól
349,– Ft/dbl
139,– Ft-tól
300,– Ft-tól

Óriási déli gyümölcs és szaloncukor vásár
Az akció a készlet erejéig tart!

ISSN 2062-4069

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

Minden vásárlómnak boldog Karácsonyt kívánok!
Petróczky Ferenc

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

Lapunk legközelebb
2014.
január 10-én
jelenik meg

Anyak önyv i hír ek
2013. november hónapban

született:
Simity Janka (anyja neve: Szuhanek
Réka), Kun Amina Klarissza (a.n.: Zsurka
Annamária), Mezei Bianka Boglárka (a.n.:
Turcsik Anasztázia), Szűcs Gergő (a.n.:
Szűcs Bernadett), Kolompár Dorina Noémi
(a.n.: Kolompár Brigitta), Kolompár Sanel
Hanna (a.n.:Kolompár Anna),
Liliom Erik (a.n.: Stenczel Mónika)
(Kéleshalom)
Házasságot kötött:
Benkovics Elisabeth és Torma Sándor

GRATULÁLUNK!

