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Lapszámaink itt is olvashatóak!

Minden Kedves Olvasónknak 

Boldog Új Évet Kívánunk!

Mitől lesz boldog egy év?
Az elmúlt hónap Városunkban is az ünneplésről szólt. 

Karácsony előtt a legkülönbözőbb rendezvények segítet-
ték az ünnepre hangolódást. Adventben minden szomba-
ton este műsoros gyertyagyújtás volt a Főtéren a templom 
előtt. AZ Imre Zoltán Művelődési Központban karácsonyi 
előadással kísért műsor volt a gyerekeknek, majd a szép-
korúaknak, ahol felvételünk is készült. Szabó Gréta nem-
csak itt, hanem a templomban is ámulatba ejtette  hallga-
tóságát korát meghazudtoló énektudásával. A különböző 
ünnepváró rendezvényekről több tudósításunk szól.

Ünnepi 
előkészületekről

Kedves Újságolvasók!
Az alábbi ősi magyar újévi 

köszöntővel Jánoshalma Város 
Önkormányzata nevében kívánok 

Önöknek, a város minden lakójának 
békés, boldog újesztendőt!

Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

Újévi Köszöntő
„Ne felejtsd, jó népem: a haladás titka,
Ma is, ezután is: imádság és munka.

Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság,
Emberé a munka, Istené az áldás.

Örömmel köszöntlek ez Újesztendőben,
Áldás szálljon rátok gazdagon és bőven.
Mezőn kalász nőjön, réten fű zöldüljön,
Munkában a nóta vidáman csendüljön.

Miben szűkölködünk? - ami még meg nincsen,
A beállott Újévben adja meg az Isten.
Ez a kívánságunk, ami még úgy kéne,
Megértést és békét a népek szívébe.

Hogy keresztény néped megtérjen és éljen,
Sok szenvedés után boldog időt érjen.

Adjon az Úristen ez újévben víg kacagást, 
csengőt,

Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt.”

Mind erre választ kaphattunk 
Nagyidai Zsolt Újév napján a szent-
misén elmondottakból, melyből 
most részleteket idézünk:

„Ilyenkor szinte természetes, hogy – 
automatikus módon - Boldog Új Évet 
kívánunk egymásnak, anélkül, hogy 
sokszor végig gondolnánk: „Mitől is 
lesz boldog egy esztendő?”

Egyszerűnek tűnik a válasz: Attól 
lesz boldog egy esztendő minden 
napja, ha az, az Isten dicsőségére és 
az emberek üdvösségére telik el.

Telik és nem múlik, tegyük hozzá 
figyelmesen és következetesen!
Mert: 

Ha az idő múlik, az azt jelenti, • 
hogy minden nappal, minden órá-
val, minden perccel, minden esz-
tendővel rövidebb lett, egyre keve-
sebb van még belőle és egyszer 
egészen elmúlik.
De ha telik, az azt jelenti, hogy • 
nő, minden nappal, minden órá-
val közelebb van a kiteljesedéshez. 
Telik, azaz, telítődik, mint ahogy 
egy pohár, egy edény, s aztán egy-
szer egészen megtelik. Teljesen 
tele lesz. Kiteljesedik benne az 
élet.
A múló idő elviszi az életet, egyre • 
messzebb. A telő idő hozza az éle-
tet, az örök életet egyre közelebb. 
Aki felett múlik az idő, az rendsze-
rint hátra fele néz, a múltba...
Aki számára telik az idő, az előre • 
néz, még a halálon át is, a jövendő 
az örökkévalóság felé.
A múló idő öregít, a telő idő pedig • 
megérlel. Az idő múlása nyugtala-
nít és szomorúvá teszi az embert. 
Az idő telése pedig vígasztal és 
megbékít.
Akiben az idő telik, az ősz haj-• 
jal nem a szép ifjúság elmúlását, 

hanem a közelgő örökkévalóság 
dicsfényének jelét láthatja már. A 
telő időben a halál kapunyitás, ért-
hető tehát előtte a nyugalom.
A múló időben a halál életünk vége, • 
a telő időben pedig csak a mulan-
dóság vége, az örök élet kitelje-
sedése.

Egy év, mennyit ér?
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
év, kérdezzük meg a diákot, akinek 
ismételni kell.
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
hónap, kérdezzük meg az édes-
anyát, aki koraszülöttet hozott a 
világra.
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
hét, kérdezzük meg a hetilap szer-
kesztőjét.
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
óra, kérdezzük meg a szerelmest, 
aki a találkozóra vár.
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
perc, kérdezzük meg az utast, aki 
lekéste a vonatot.
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
másodperc, kérdezzük meg az 
autóst, aki nem tudta elkerülni a 
balesetet.
Hogy megértsük, mennyit ér egy • 
tizedmásodperc, kérdezzük meg a 
sportolót, aki ezüstérmet nyert az 
Olimpián.

Minden pillanat kincs, ami az Öné 
is Kedves Olvasó és becsülje meg 
jobban, mert megoszthatja valakivel, 
akivel tökéletesen elköltheti. És emlé-
kezzen, hogy az idő senkire sem vár.

A Tegnap történelem!
A Holnap rejtelem!

A Ma ajándék!

Kérjük olvasóinkat, hogy gondol-
kodjanak el: hogyan akarják tölteni a 
következő évet?

A szerencsemalac szerencsétlensége 
Egy régi szilveszteri történet, amely ma is megeshet – velünk és bármely malackával Ír ta: Kováts Antal 

Szilveszter éjjelén, éjfél után fel-
ébredtem. Mintha álomközben is meg-
éreztem volna, hogy most van a nagy 
leváltás ideje. Az öreg Szilveszter silba-
kot most váltotta le az ujonan bevonult, 
rekruta Újesztendő. Az ablakom alatt 
hangos beszédet hallok. Én ugyanis 
otthon maradtam a három kis lánnyal, 
míg a többiek, a nagyobbak anyjukkal 
együtt elmentek a szilveszteri előadás-
ra. Valakinek otthon is kellett maradni. 
Meg aztán sokkal épelméjűbb az ember 
újesztendő napján, ha az utolsó éjsza-
kát ágyban töltötte. Az épelméjűségre 
pedig az embernek egész esztendőn 
át szüksége van, s a hagyomány sze-
rint olyan lesz az egész esztendő, mint 
amilyen volt az új év első napja. Tehát 
otthon maradtam. Az ablakom alatti 
hangos beszéd, amit felébredéskor hal-
lottam, a familia zajos beszéde volt. Kis 
vártatva nyílik az ajtó, az előszoba vil-
lanyos körtéje felgyulik s a félhomályos 
hálószobába beront a nagy lányom, és 
kitörő örömmel rohan az ágyamhoz s 
valamit a dunyhám alá nyom. 

– Röff-röff. 
– Hát ez meg mi a csuda? 
– Tatuska, nyertem egy malacot! A 

szilveszteri előadás után ugyanis ma-
lacsorsolás volt, amelynek egyik sze-
rencsés nyertese a lányom lett. 

– Nagyszerű! Mondom neki. Ez az 
esztendő jól kezdődik. Szerencsema-
laccal. 

Valamennyien hangos örömmel újsá-
golják nekem a sorsolás nagy 

történetét, s a kis jószág birtokukba 
jutását. 

– Nézd csak tatuska, milyen szép kis 
koca. S azt mondják, hogy kitűnő fajta. 
Jó hízó lesz belőle. 

– Na, jól van, csak tegyétek el vala-
hová. Úgy is lett. Miután az értelmes 
jószágot betették a konyhába, s nekem 
is boldog új évet kívántak, újra vissza-
mentek a kaszinóba, én pedig tovább 
szundikáltam, illetve szundikáltam vol-
na, de az az ártatlan kis szerencsejó-

szág állandóan röfögött a konyhában, s 
röfögése behallat szott a szobába. 

– Röff, röff. 
Egyszer aztán mégis csak elszun-

dítottam. Azonban az álom felém nyúló 
rózsaszínű fátyolát hamar széttépte va-
lami cserép csörgése. Felkelek, kime-
gyek a konyhába. 

Hát a kis bugris ormányával egy cse-
réptál darabjait bökdöste. 

Mit akart avval a tállal, hiszen semmi 
sem volt benne. Ellenben üresen ásíto-
zott az asztallábra polcszerűen elhelye-
zett deszkán, ahonnan a kis neveletlen 
lelökte az ormányával. Nem is csoda, 
hogy illemet nem tudott. Szállási volt. 
Akkor hozták haza. 

A tálon most már nem segíthetek. 
Visszamentem az ágyamba, a hálószo-
bába. A kis nyugtalan azonban tovább 
röfögött és csörömpölt a tál széttört da-
rabjaival. 

Hogy ne halljam, becsuktam a háló-
szoba ajtaját is. Így köztünk két ajtó, az 
előszoba és hálószoba ajtaja volt be-
csukva, azok választottak el bennünket 
egymástól. Most már nem hallottam a 
röfögését s a csörömpölés se hallat-
szott át a két ajtón. 

Megint szundikáltam. Egyszerre csak 
egy nagy tompa zuhanást és halk fi nom 
csörömpölést hallok újra. 

Ki a konyhába. Felcsavarom a vil-
lanyt. Hát, uramfi a ez az áldatlan kis 
féreg a vasmosdót lökte fel poharastul 
együtt. Két pohár is volt a mosdón, s 
mind a kettő természetesen összetört. 
Azonkívül még elérhető szappanzsira-
dékot, ami egy kis pléhbödönyben volt, 
szintén felborította és szétszórta. Én 
azután újra otthagytam a kis garázdát s 
végre elnyomott az álom. 

A familia hajnali 4 órakor jött haza, s 
ugyancsak elálmélkodott a kis házsár-
tos jövevény ténykedése felett. Másnap 
reggel aztán számkivetettük az ólba, 
amely szalmával volt kibélelve. A kis 
rakoncátlan azonban innen is kiszökött, 
s egész nap dideregve rémítgette a 

tyúkokat az udvaron. Azok riadtan me-
nekültek a kőfalon át a kertbe, vagy a 
másik udvarba. 

A kis piszkos pedig alig volt három 
hetes, s még az öt hónapos kakas is 
ijedten menekült előle. 

Végre, miután eleget garázdálkodott 
odakint, s féltettük is, hogy megfázik, 
ismét behoztuk a konyhába, a melegre. 
Most azonban egy szalmás ládába tet-
tük, ahol annyi mozgalmas ténykedés 
után végre elszunnyadt és elaludt. Az 
egész napot nyugodtan töltötte. 

Harmadnapra már egészen megsze-
lídült, s szépen, illedelmesen közeledett 
a kislányokhoz is meg hozzánk is. 

Csütörtökön senki se volt otthon, 
csak a nagy lányom, akinek a szeren-
cséje juttatta ilyen előkelő pozícióba. 
Fél négykor délután hazamegyek az 
iskolából. 

– Tatuska, – mondja könnyes sze-
mekkel a lányom – oda van a kis ma-
lac. 

 Csak nincs. Semmi baja se volt. 
 Belefulladt a kánába. Még él ugyan. 

Rugdalódzik. 
 Hát nem vigyáztál rá? 
– Dehogy nem. Minden fél vagy ne-

gyed órában kimentem a konyhába. 
Nagyravágyó volt a kis jószág. 

Egyszer fönt találtam az asztalláb ke-
resztfájára helyezett polcon, másod-
szor a mosdó középső rekeszén. Hogy 
a kánába hogy bukott bele, nem tudom. 
Lábai az égnek álltak, s orrával a víz-
ben fuldoklott. 

Én hamar levágtam, megpucoltattam, 
s már terítékre is került másnap. 

A malacpecsenyés ebédre meghív-
tam volna Kottasz Aladár barátomat is, 
de ő most már nem iszik bort, s attól 
tartottam, hogy bor nélkül megárt neki a 
kövér malacpecsenye, mert szép zsíros 
volt a kis bestia. No meg amúgy se sze-
retem az olyan vendéget a házamban 
vendégül látni, aki megveti a bort. 
(a Délbácska 1929 januári számából)

VÉRADÁS
2012. január 25-26-án 

9-13 óráig véradás lesz 
a jánoshalmi Városi 
Sportcsarnokban.
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ADVENTI VÁSÁR

Az Imre Zoltán Művelődési Központban   december 11-én 
hagyomány teremtő szándékkal vásárt rendeztek, melyen AVON 
termékeket, Ganodermás kávét, Flavin termékeket, Dalma pár-
nát (tönköly búza párna), Amega ékszereket, hologramos karkö-
tőket, házi készítésű szappanokat, kristályokat,

marokköveket, rongyszőnyegeket, szárított almaszirmot, dísz-
tárgyakat, bográcsokat, borokat, házi készítésű sajtokat vásárol-
hattak az érdeklődők

Korábban már beszámoltunk róla, 
hogy az állampolgársági törvény 
módosításával 2011. január 1-jét 
követően a határon túli magyarok 
kedvezményes, úgynevezett egysze-
rűsített honosítási eljárás keretében 
szerezhetik meg a magyar állampol-
gárságot. Az eljárás célja, hogy az 
elmúlt évtizedek politikai döntéseinek 
következtében az önhibájukon kívül 
az anyaországon túl rekedt, magukat 
magyarnak vallók számára a magyar 
állampolgárság megszerzése méltá-
nyosabb legyen. 

A külhoni magyar régiók orszá-
gai közül Szlovákia és Ukrajna belső 
joga tiltja a kettős állampolgárságot. A 
magyar állampolgárság iránt benyúj-
tott kérelmek azonban más külföldi 
államokban is adott esetben hátrá-
nyosan érinthetik nemzettársainkat, 
ezért az ezzel kapcsolatos információ 

kiadása során a legnagyobb gondos-
sággal kell eljárni. A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium az egysze-
rűsített honosítás eljárás bevezetésé-
ért felelős miniszteri biztos Dr. Wetzel 
Tamás úr is felhívta erre a figyelmet.  

Előfordult hivatalunkban is a kérel-
mek átvétele során, hogy a család 
valamely tagja nem merte kezde-
ményezni a magyar állampolgárság 
megszerzését, mert ez a munkahely-
ének elvesztését eredményezhette 
volna. 

2011. december 5-én, Jánoshal-
mán öt vajdasági honfitársunk tett 
állampolgársági esküt, ezzel megsze-
rezték a magyar állampolgárságot. 

Az egyikük a beszélgetésünk 
során elmondta a magyarsága meg-
élésének történetét: Magyar család-
ba születtem, magyar iskolákba jár-
tam Jugoszláviában. Nem is beszél-

tem szerbül, ami akkor lett probléma, 
amikor besoroztak katonának. Aztán 
a jugoszláviai háború idején átjöttem 
Magyarországra, itt éltem, itt dolgoz-
tam. Rendszeresen „leszerbeztek”. 
Szerbiában „lemagyaroztak”. Akkor 
most mi vagyok? Nem tudok megfe-
lelni egyik helyen sem a származá-
som miatt. De hát magyar vagyok. 
A szüleim, nagyszüleim, őseim mind 
magyarok voltak.

Bízzunk benne és kívánjuk, hogy a 
honfitársainkat – akár a határ innen-
ső, akár a túloldalán élnek – Magyar-
országon semmiféle hátrányos meg-
különböztetés nem éri, és a szár-
mazásuk miatt külföldön sem kelljen 
félniük! Nyugalomban, elégedettség-
ben, békességben éljék az életüket!

Szalai Józsefné

Sikeresen zárult a jánoshalmi romák építőipari képzését, fog-
lalkoztatását, és integrációját segítő program

A TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0014 számú projekt a jánoshalmi 
hátrányos helyzetű cigány lakosság integrációját tűzte ki célul, 
melynek keretén belül 10 fő szerzett betanított kőműves és tér-
burkoló képesítést, majd fél éven keresztül munkatapasztalatot 
szerző foglalkoztatásuk zajlott.

 A program egy éven keresztül zajlott, közel 20 millió forint 
közösségi támogatás felhasználásával. A projekt gazdája a 
Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a konzorciu-
mi partnere a helyi Önkormányzat  volt. A programban résztve-
vő emberek a megszerzett képesítéssel a jövőben várhatóan 
nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerő-piacon.

A projektzáró rendezvény 2011. december 20-án került meg-
rendezésre, ahol Kolompár László a CKÖ elnöke köszönetet 
mondott a város életében is jelentős szerepet betöltött program 
sikeres megvalósításáért.

Kolompár László
CKÖ elnök

Óvodáinkban az adventi időszakban érzelmileg a leggazda-
gabb heteket éljük meg.

Advent első napjára minden csoportban elkészült az adven-
ti koszorú, amelyen hetente meggyújtottunk egy-egy gyertyát. 
Közösen énekeltünk karácsonyi énekeket, mondtunk verseket. 
Beszélgettünk a szeretet ünnepéről, a családról, az ajándékozás-
ról, adni és kapni jó öröméről. Mézeskalácsot, guráblit sütöttünk, 
ajándékot készítettünk a családnak. 

December 6. – Mikulás

Ezen a napon minden csoportba megérkezett a Mikulás, aki 
kedves szavakkal köszöntötte a gyerekeket és mindenkinek egy 
mikulás-csomagot nyújtott át. Szép versekkel, énekekkel köszön-
ték meg a gyerekek. 

December 13. – Luca
Településünkön sokféle babona, szokás kapcsolódott ehhez 

a naphoz. Többek között a Kotyolás és a Luca búza ültetése, 

melyek a mi hagyományainkba is helyet kaptak.
A Pillangó csoport nagycsoportosai a népi hagyományhoz illő-

en öltöztek ünneplőbe, a fiúk fejére kalap került, a kislányok hajá-
ba piros szalag. Egy szakajtó szalmát szórtak szét a gazdagság 
reményében, közben vidáman énekelték a jókívánságokat. 

Karácsony – Betlehem
A karácsony előtti napok egyikén karácsonyfát állítottunk fel 

minden csoportban. Az asztalokra karácsonyi finomságok, a fák-

ra szaloncukor és díszek, alá ajándék került. Karácsonyi éneke-
ket énekeltünk és karácsonyi verseket mondtunk. 

Örömmel fogadtuk a Betlehemes játékot, amellyel a Naprafor-
gó csoport gyermekei ajándékoztak meg 

A karácsonyvárás egész hónapban nagy izgalommal töltött el 
bennünket, de a karácsony valódi lényege otthon, a családi kör-
ben teljesedik be. 

Balázs Sándorné
óvodapedegógus

Megvalósult projekt

Téli ünnepeink

Jánoshalma Város Képviselő-
testületének rendelete alapján 
minden évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”

„Jánoshalma Város 
Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város 
Kiváló Pedagógusa”

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város 
Egészségügyéért”

„Jánoshalma Város
 Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város 
Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.

Az egyes címek adományozásának 
konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) 
Ör.sz. rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javaslatot 
tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett 

társadalmi, gazdasági szervezetek, 
intézmények,

d.) egyesületek szakmai, szövet-
ségek, kamarák, érdekképviseleti 
szervek, egyházak,

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos 
állampolgár,

f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot 
tehetnek fentieken kívül az egyéni 

vállalkozó vagy a gazdasági társa-
ság munkavállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonatkozó-
an a javaslattételre jogosult egy alka-
lommal díjanként csak egy személyre 
(közösségre) tehet javaslatot.
A javaslati lap és a rendelet a www.
janoshalma.hu címen elérhető, letölt-
hető.
A javaslatokat 2012. március 1. 
napjáig Jánoshalma Város Polgár-
mesterének kell megküldeni. (Pol-
gármesteri Hivatal – 6440 Jánoshal-
ma, Béke tér 1.)
A címek odaítéléséről a Képviselő-
testület – mint adományozó – minő-
sített többséggel dönt.
Az elismeréseket a Polgármester 
adja át az adományozottnak, hoz-
zátartozójának vagy megbízottjának 
az alábbiak szerint, ünnepi alkal-
makkor:

„Jánoshalma Város Kiváló Peda-- 
gógusa” címet a Városi Pedagógus 
Napon,
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”, - 
„Jánoshalma Város Szociális Mun-
káért”, „Jánoshalma Város Sport-
jáért” címeket a Jánoshalmi Napo-
kon,
„Jánoshalma Város Közszolgálatá-- 
ért” címet a Köztisztviselői Napon,
„Jánoshalma Város Egészségügyé-- 
ért” címet a Semmelweis Napon,
„Jánoshalma Város Díszpolgára”, - 
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli 
Polgára”, „Jánoshalma Város Élet-
mű” kitüntető címeket, továbbá a 
„Bátorság érdemszalag” és „Az Év 
Vállalkozója” díjat az augusztus 
20-i ünnepi testületi ülésen.

 Tájékoztató
a kitüntető címek adományozásáról

Magyarnak lenni

60 perces vizsgálat
– 100 %-os kimutatás, 

szervekre bontva 
– Gyors, kényelmes és

fájdalommentes
– Gyógyszer, vitamin, más anyagok

szervezetre gyakorolt tesztje
– Góckutatás, okok felderítése
A betegségeket jobb 

megelőzni, mint kezelni!

Bejelentkezés:
 +36-30/32-99-800

Egészségfelmérés 
diagnoszt ikával! 
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A kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás biztosítása a megyei önkor-
mányzat kötelező feladata, de az 
elmúlt években az önkormányzat ezt 
a feladatot átvállalta a megyétől. 

A jelenlegi jogi szabályozás alap-
ján a feladat visszaadása a megye 
számára lehetséges, de arról hat 
hónappal előbb kell dönteni az 
önkormányzatnak, és a visszaadás 
2013. január 1. napjától kezdődően 
történhet. Mivel mind a helyi mind 
a megyei önkormányzatok kötelező 
feladatai átalakulóban vannak, ez a 
szabályozás változhat.

Jánoshalma Város Képviselő-
testülete pályázat alapján válasz-
totta ki a szolgáltatót. 1996. feb-
ruár 1-én Kiss György akkori pol-
gármester által került aláírásra 
a TŰZKER Bt.-vel a megállapo-
dás a kéményseprő ipari kötelező 
közszolgáltatás ellátására, amely 
határozatlan időre szól, de a naptá-
ri év végére 3 hónapos felmondási 
idővel felmondható.

A TŰZKER Bt. szolgáltatásokat 
a következő településeken végez: 
Bácsalmás, Bácsszőlős, Borota, 
Csávoly, Csikéria, Bácsbokod, 
Bácsborsód, Felsőszentiván, Mada-
ras, Mélykút, Mátételke, Katymár, 
Kunbaja, Kéleshalom, Rém, Tatahá-
za, és Jánoshalma.

Az elmúlt év végén nagy felhábo-
rodást keltett a lakosság körében, 
hogy a Tűzker Bt. előzetes felszó-
lítás vagy megkeresés nélkül jogi 
úton behajtásra adta át az ingatlan 
tulajdonosok által meg nem fizetett 
díjakat. A felháborodást az váltot-
ta ki, hogy a kéményseprői közszol-
gáltatást sokaknál el sem végezték, 
mert a lakosok nem kaptak előze-
tesen értesítést a szolgáltatás ter-

vezett időpontjáról. A szolgáltató a 
kéményseprő ipari közszolgáltatás 
végzésnek várható időpontjáról fél 
évvel hirdetmény útján (plakát, vagy 
kábel TV vagy helyi sajtó), míg a 
munkavégzés tényleges időpontjá-
ról legalább 8 nappal megelőzően 
köteles a tulajdonost írásban értesí-
teni. A szolgáltatónak az ellenőrzési 
és tisztítási munkákat rendszeresen 
azonos évszakban kell elvégeznie. 

A szolgáltató számára az önkor-
mányzat évekkel ezelőtt felajánlot-
ta a helyi újságban és honlapon tör-
ténő hirdetési lehetőséget, de ezzel 
ritkán élt. Czeller Zoltán polgármes-
ter kezdeményezésére a Bt. visz-
szavonta a behajtási eljárást, továb-
bá a polgármester úr levélben kér-
te a TŰZKER Bt. képviselőjét, hogy 
az ügyfélfogadás időben is történjen 
változás. A régi ügyfélfogadás sze-
rint a munkahellyel rendelkező lako-
sok nem tudtak napközben bemenni 
az ügyeiket intézni. A TŰZKER Bt. a 
kérésnek eleget téve ezután csütör-
töki napokon délután 3 óra helyett 
este 6-ig áll az ügyfelek rendelke-
zésére.

A TŰZKER Bt. képviselője Pesti 
Jenő felkérést kapott, hogy készítse 
el a kéményseprő ipari kötelező köz-
szolgáltatás ellátásról szóló beszá-
molóját. A beszámoló elkészült,

A Képviselő-testület 2011. 
decemberi ülésén kezdeményezte 
a TŰZKER Bt. –vel a kéményseprő 
ipari közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos 1996. február 1-én 
aláírt megállapodás módosítását 
annak érdekében, hogy több biz-
tosítékot tartalmazzon a kémény-
seprő ipari közszolgáltatási fel-
adat törvényes, lakosság megelé-
gedésére szolgáló ellátására.

A képviselő-testület 
tervezett munka-programja 

2012. év

Hónap

Városgazdálkodási 
és Városfejlesztési 

Bizottság

Elnök: 
Ágoston István

Oktatási, 
Művelődési, Sport 

Bizottság

Elnök: 
Szakál Lajos 

Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi 

Bizottság 

Elnök: 
Kovács József 

Testületi ülés 

Január 9. (hétfő) 10.(kedd) 17.(kedd) 26. (csütörtök)

Február Január 23-
február 3 között

Január 23 –
február 3 között

Január 23-
február 3 között

14 de. 9 óra
Költségvetés 

tárgyalás
Február 6. (hétfő) 7. (kedd) 13. (hétfő) 23. (csütörtök)
Március 12. (hétfő) 13. (kedd) 20. (kedd) 29. (csütörtök)
Április 10. (kedd) 11. (szerda) 17. (kedd) 26. (csütörtök)
Május 7. (hétfő) 8.(kedd) 15. (kedd) 24. (csütörtök)
Június 11. (hétfő) 12.(kedd) 19. (kedd) 28. (csütörtök)
Július Nyári szünet Nyári szünet Nyári szünet Nyári szünet
Augusztus Nyári szünet Nyári szünet Nyári szünet 20. ünnepi ülés
Szeptember Aug. 27. (hétfő) Aug. 28. (kedd) 4. (kedd) 13. (csütörtök)
Október Szept. 24. (hétfő) Szept. 25. (kedd) 2. (kedd) 11. (csütörtök)
November Okt. 29. (hétfő) Okt. 30. (kedd) 6. (kedd) 15. (csütörtök)
December Nov.26. (hétfő) Nov.27. (kedd) 4. (kedd) 13. (csütörtök)

Lakossági közmeghallgatás tervezett időpontja:

2012. november 22. (csütörtök) 17. óra 

A Polgármesteri Hivatal Humán Iro-
da vezetője, Juhász Anikó által elké-
szítésre került, majd a Képviselő-tes-
tület 2011. decemberi ülésén elfogad-
ta Jánoshalma Város 2011–2015 idő-
szakra vonatkozó Sportkoncepcióját, 
valamint Jánoshalma Város Ifjúsági 
Koncepcióját a 2011-2016 időszakra.

A magyar gazdaság helyzete 2012-
ben döntő pontokon várhatóan nem 
lesz jobb az előző évinél, a kisvállal-
kozások és a magánszemélyek jöve-
delemtartalékai kimerülőben vannak. 
Várhatóan a közszféra finanszírozása 
sem lesz jobb az elkövetkező évben, 
években. A Sportkoncepció és Ifjúsá-
gi Koncepció az előbb vázolt mai gaz-
dasági helyzet, a várható és nem várt 
változások és az önkormányzat nem 
könnyű anyagi helyzetére való tekin-
tettel került elkészítésre.

Az önkormányzatok a sport terüle-
tén ellátandó feladatait a sportról szó-
ló 2004. évi I. törvény, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény szabályozza. A telepü-
lési önkormányzatok feladatainak fel-
sorolása tartalmazza a sport támoga-
tását, valamint az egészséges élet-
mód közösségi feltételeinek elősegí-
tését. Azonban ezek magvalósításá-
nak mértéke és mikéntje – az önkor-
mányzatiság elveinek megfelelően – 
teljesen az önkormányzat döntésé-
től függ, melyek összhangban vannak 
még olyan dokumentumokkal, mint 
az Európai Sport Charta, a 65/2007. 
(VI.27.) OGY határozat a Sport XXI. 

Nemzeti Sportstratégiájáról, a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény.

A Sporttörvény az önkormányza-
ti törvénnyel összhangban határoz-
za meg az önkormányzatok feladat- 
és hatásköreit. Összességében mind 
az önkormányzati törvénynek, mind a 
Sporttörvénynek célja, hogy az önkor-
mányzatok teherbíró képességének 
és a helyi kívánalmaknak megfelelően 
lássa el feladatait, szabad kezet kap-
va a megvalósítás mikéntjében.

A XXI. század Európájának egyre 
öregedő népességében, fogyatkozó 
társadalmában mind fontosabb kihí-
vásként mutatkozik a fiatalokról való 
gondolkodás megváltoztatása, vala-
mint a fiatalokkal való tényleges, cse-
lekvésekben megvalósuló foglalko-
zás.

Az Európai Unióban nem beszél-
hetünk egységes képről az ifjúság-

ügy terén. Az Unió tagállamaiban az 
ifjúságpolitika döntően a tagállam-
ok hatáskörébe tartozik. A nemzeti 
szintről pedig az alacsonyabb egysé-
gek, mint régiók, kistérségek és tele-
pülések politikájában kapnak egyre 
nagyobb teret. Az ifjúsági terület egyik 
alapelve, a szubszidiaritás (a kér-
dések, problémák helyi szinten való 
kezelése) szerint ifjúsági ügyekben a 
döntéseket a fiatalokhoz legközelebbi 
szinten kell meghozni. Ezáltal felérté-
kelődik a kistérségi, települési döntés-
hozatali szint, valamint maguk a fiata-
lok által létrehozott közösségek, szer-
vezetek, ahol a saját korosztályi kép-
viseleti fórumokon folyhat a döntés-
hozatal.

A Képviselő-testület az Ifjúsági 
Koncepcióban meghatározottak sze-
rint fontosnak tartja a fiatalokkal való 
foglalkozást, annak érdekében, hogy 
rájuk kellő figyelem irányuljon. Az 
érdekérvényesítés szabályai szerint 
„mindenkire annyi társadalmi figyelem 
jut, amennyi a társadalmi érdekérvé-
nyesítő képessége annak a csoport-
nak, amelyhez tartozik”. Mivel a fiata-
lok érdekérvényesítő képessége ala-
csony, ezért erre a társadalom egé-
szének figyelmet kell fordítania. 

Ez tehát nem azt jelenti, hogy a fia-
talok problémáit a társadalom többi 
tagjának kell megoldani, hanem azt, 
hogy meg kell teremteni feltételeket 
ahhoz, hogy maguk a fiatalok oldhas-
sák meg azokat.

Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2011. decemberi ülésén döntött a hatáskö-
rébe tartozó 2012-es évben bevezetésre kerülő lakos-
sági díjtételek, illetve adók mértékének változásáról. 
Az ülést megelőzően a Városgazdálkodási és Város-
fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
Bizottság foglalkozott a kérdéskörrel, a bekövetkező 
módosításosok a szakmai javaslatok alapján kerültek 
elfogadásra.

Önkormányzati ingatlanok lakbére
A lakbéreket Jánoshalma Város Képviselő-testülete 

minden év decemberében felülvizsgálja a lakbéreket és 
általában az inflációval vagy azt néhány százalékkal meg-
haladó mértékben változnak. 2012. évre 5%-os áremelést 
fogadott el a Képviselő-testület.

Közterület-használati díjak
A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köz-

tisztaságáról szóló 2011. (VI.01.) sz. rendeletben megha-
tározott közterület használati díjakat Jánoshalma Város 
Képviselő-testülete minden év decemberében január 1-től 
történő hatályba lépéssel felülvizsgálja. A jelenlegi emelés 
2012. évre vonatkozóan 5 %-os, a végösszegek 5 Ft-ra 
való kerekítésével.

Hulladékszállítási díjak
A helyi rendelet módosítása a 2011. november 22-i 

Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Kon-
zorcium határozata és a Homokhátsági Hulladékgazdálko-
dási Kft értesítése alapján került megállapításra. Jánoshal-
ma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tele-
pülési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 16/2008. (VIII.15.) sz. önkormányzati rendeletét a 
következők szerint módosítja:

Közszolgáltatás díja 2012. évre
Edényzet mérete Egyszeri ürítési díj (Ft)+áfa

70 liter 208
80 liter 238
110 liter 327
120 liter 356
240 liter 713
1100 liter 3267
3000 liter 8910
4000 liter 11880
5000 liter 14850
7000 liter 20790

Víz-, és csatornadíjak
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. 

§ (1) bekezdésében és Mellékletének B.) pontjában fog-
laltak szerint a települési önkormányzat Képviselő-testüle-
te állapítja meg az önkormányzati tulajdonú viziközműből 
szolgáltatott ivóvíz valamint az önkormányzati tulajdonú 
viziközmű által biztosított szennyvíz elvezetés, szennyvíz 
tisztítás és –kezelés díját. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete legutóbb a 

21/2010.(XII.16) sz. rendeletében állapította meg a város 
közigazgatási területére vonatkozóan a vízdíj, csatornadíj, 
alapdíj, szippantott szennyvíz elhelyezés díját 2011 évre. 

Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezetője javaslata 
alapján a vízdíj, csatornadíj, szippantott szennyvíz elhe-
lyezés, alapdíj, TFH (települési folyékony hulladék ) szállí-
tási díj közül a következők emelését 2012. január 1-től.: 

vízdíj emelést 3 % mértékben 
csatornadíj emelést 10 % mértékben
víz alapdíj emelést 0 %-os mértékben szippantott 

szennyvíz leengedési díjat 20%-os mértékben módosítja 
az Önkormányzat.

Ennek megfelelően:
vízdíj 242,- Ft/m3 + 27% ÁFA 
csatornadíj 292,- Ft/m3 + 27% ÁFA 
alapdíj (víz) 168,- Ft/hó + 27% ÁFA 
szippantott szennyvíz elhely. 
(TFH leengedési díj) 352,- Ft/m3 + 27% ÁFA 

szippantott szennyvíz 
(TFH ) szállítási díj 464,- Ft/m3 + 27% ÁFA 

Folyékony hulladék-szállítási díjak
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

módosította a települési folyékony hulladékkal kapcsola-
tos közszolgáltatásról szóló 17/2008. (VII. 15.) Ör. sz. ren-
deletét.

2012. évben a folyékony hulladék-szippantási, szállítási 
és leeresztési díj együttes maximális összege 816,-Ft /m3 
+ áfa / összegben került meghatározásra.

Magánszemélyek kommunális adója
A Képviselő-testület döntése alapján a magánszemélyek 

kommunális adójának évi mértéke nem változik a 2012. 
évben, továbbra is adótárgyanként 8.000,-Ft marad.

Helyi iparűzési adó
A Képviselő-testület döntése alapján a helyi iparűzé-

si adó mértékében 2012.ben, az előző évekhez hasonló-
an továbbra sem lesz változás. Az adó általános mérté-
ke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 
az adóalap 1,5%-a. Az ideiglenes jelleggel végzett ipar-
űzési tevékenység esetén az adóátalány naptári napon-
ként 5000.-Ft.

Telekadó
A Képviselő-testület a telekadó kérdésében a döntést 

későbbre halasztotta. A decemberi ülésen felmerült az adó 
mértékének csökkentése, valamint hatályának kiterjeszté-
se is. A 2012-es évre vonatkozó telekadóval kapcsolatos 
döntéseket a testület a költségvetés elfogadásával egyide-
jűleg szándékozik meghozni.

Kéményseprő díjak
A Képviselő-testület decemberi ülésén nem támogatta a 

2012. évre vonatkozó kéményseprő díjak emelését.

Elkészült Jánoshalma Város 
Sportkoncepciója, és Ifjúsági Koncepciója

MENNYIT FIZETÜNK 2012-BEN?A kéményseprő ipari 
kötelező közszolgáltatás 

ellátásáról
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Megújult a Hunyadi iskola 
kívül, belül. A gyerekek nagy 
örömmel vették birtokba a tisz-
ta folyosókat, a megszépült 
mosdókat, a világos és meleg 
tantermeket.

Minden osztály mostanra 
már be is rendezkedett.

Jánoshalma néhány vállal-
kozója arra gondolt, hogy a 
szép iskolát otthonosabbá, 
barátságosabbá teszi. Selyem- 
és sötétítő függöny vásárlásá-
ra fogtak össze. Az összefo-
gás eredményeképpen minden 
osztályterem ablakán ott dísze-
legnek az új függönyök.

Iskolánk diáksága hálás 

szívvel mond köszönetet a fel-
ajánlásért: Farkas Andrásnak, 
az AGROPRODUKT KFT kép-
viseletében, dr Vavró Beá-
nak és dr Vavró Ivánnak a 
HAMBÁR KFT képviseletében, 
Renner Tibornak a RENNER 
BT képviseletében,valmint 
Szegedi Péterné szülőnek, aki 
ezt a sok-sok méter függönyt 
megvarrta.

Az ünnep előtt két tanulónk 
felkereste adományozóinkat, 
és az iskola közössége nevé-
ben egy kis ajándékkal kíván-
tunk nekik békés karácsonyt, 
és sikerekben gazdag boldog 
új évet.

December 8-án délután a Zsebszínpad társulata Csizmás kan-
dúr történetével lepte meg lelkes közönségét az első a , b, és c 
osztályosokat.

A diákok még élvezhetik a téli 
vakációt. Szeptembertől júniu-
sig diáknak, tanárnak meglehe-
tősen hosszúnak tűnik a tanév, 
ám szerencsére közben adód-
nak alkalmak egy kis pihenés-
re. A rövidebb őszi szünetet 
követően, most a téli vakáci-
ót élvezhették a diákok. A fél-
év 2012. január 13-ig tart, az 
általános- és középiskolai tanu-
lók január 20-án kapják kéz-
hez a tanulmányi eredménye-
ikről számot adó félévi értesítőt 
a Hunyadiban. Ha addig nincs 
is sok idő, azért még bele lehet 

húzni a tanulásba. Az idei tan-
év egyébként 182/183 tanítási 
napból áll, 2012. június 15-én 
tehetik le végképp a diákok az 
iskolatáskát, s kezdődik a nyári 
vakáció. Az emelt szintű szak-
képzésen részt vevő diákjaink 
2012. május végén, június ele-
jén tesznek szakmai képesítő 
vizsgát. A végzősök 2012. júni-
us 18-tól kezdik meg a szóbe-
li érettségit. Év végéig azonban 
lesz még tanításmentes nap, 
tavaszi szünet is kikapcsoló-
dást jelent majd..

December 2-án remek elő-
adást néztek meg a német 
nyelvet tanuló "Hunya-
dis" diákok Szekszár-
don a Német Színházban.
A darab története nagyon 
aktuális, kapcsolódik a jelen-
legi világgazdasági válság-
hoz, amit nap, mint nap  min-
denki a saját bőrén érezhet.
Egy "újgazdag" családról 
szólt a történet, akik a vál-
ság előtt magas életszínvona-
lon éltek, és nem akarják tudo-
másul venni, hogy már nem 
tudnak lépést tartani másokkal.
Az ismerősök körében beha-
rangozott  "Déltengeri" nyara-
lás pénz hiányában elmaradt, 
és erre az egy hétre inkább 
a pincébe leköltöznek, csak-
hogy az ismerősöket abban 

a hitben tartsák, hogy elutaz-
tak egy pazar nyaralásra.
A pincében töltött hét alatt ren-
geteg élmény, megrázkód-
tatás, meglepetés érte őket.
A zenés, vidám darab tovább-
gondolkodásra készteti a nézőt, 
hogyan kell egy új élethely-
zethez alkalmazkodni, milyen 
károkat okozhat a látszathoz 
való görcsös  ragaszkodás.

A darab nyelvezete jól ért-
hető volt, végig ébren tartották 
a tanulók figyelmét, sok ötlet-
tel, helyzetkomikummal, remek 
metakommunikációval, és egy 
"valódi" Rock zenekarral gon-
doskodtak arról, hogy tanulóink 
legközelebb is szívesen meg-
nézzenek egy német nyelvű 
darabot.

2011. november 30-án került 
megrendezésre a közlekedési 
verseny iskolai fordulója a 4. és 
8. osztályosok részére. 

Helyezettek:
I.  Zadravecz Milán 4.a
II.  Agócs Máté 4.a
III. Taskovics Előd  4.a
 Kovács Gábor  4.a
 Mizser Anna 4.b
 Fülöp József 4.b

I. Faddi Krisztián 8.b
II. Somogyi Dávid 8.a
 Kisa Dominika 8.b
III. Szarvas Péter 8.b

Iskolánkat a megyei fordulón 
Zadravecz Milán 4.a, és Faddi 
Krisztián 8.b osztályos tanulók 
képviselik.

Közlekedési verseny

December 13-n érkezett el a várva-várt  Szegedi  "Adventi" kor-
csolyázás ideje. A gyerekek már hetek óta folyamatosan érdek-
lődtek: "Mikor megyünk már korizni?" Nem csoda, hiszen az 1800 
m2 –es,  fedett  Műjégpályán  biztonságosan, kedvükre kicsúsz-
kálhatják magukat. 

Kora délután megcsodáltuk a karácsonyi fényekbe öltöztetett 
szegedi belvárost, az Adventi vásárban ki-ki még karácsonyi meg-
lepetésről is gondoskodhatott, és 3 órakor a városháza órájának 
zenéjére indultunk haza. A buszon természetesen ismét elhang-
zott a kérdés: " Mikor jövünk legközelebb?"

Különleges élmény ez a gyerekeknek!

LUCA-napi korcsolyázásCsizmás Kandúr

December 13-án a délelőtti tanítást szaggatott csengetés 
zavarta meg. A diákokat váratlanul érte, de mindenki tudta, hogy 
ez a tűzriadó jele, és hogy ilyenkor mit kell tenni. Tanáraik fel-
ügyelete mellett gyorsan elhagyták az osztálytermeket, és a kije-
lölt gyülekezőhelyre vonultak. A jelen lévő szakember, Blázsik 
Sándor szerint az iskola kiürítése fegyelmezetten és gyorsan tör-
tént meg. Gyakorlásra mindig szükség van, de remélhetőleg éles 
helyzetben sosem kell bizonyítani.

Tűzriadó!

Iskolánk végzős és a szak-
képzés első valamint második 
évfolyamán tanuló számos diá-
kunk a decemberi hónapban 
több modulból sikeres vizsgát 
tett. Operációs rendszer, szö-
vegszerkesztés, táblázatke-
zelés és prezentációkészítés 

modulokból szaktanári segít-
séggel és otthoni felkészülés-
sel sikerült a szükséges isme-
reteket elsajátítaniuk.

A sikeres vizsgákhoz gratu-
lálunk, és további kitartást kívá-
nunk a többi modul sikeres 
elvégzéséhez.

ECDL vizsgák a 
decemberi hónapban

Németül  szórakoztak

November közepétől minden reggel a gyönyörűen felújított 
iskolában kezdődik a munka. Már nagyon vártuk, hogy a megfia-
talodott, megújult épületben, tanulótársainkkal egy helyen lehes-
sünk.

Eltelt pár hét, és elégedettségi mérést végeztünk diákjaink 
között a felújított iskolába való költözéssel kapcsolatban.
Kérdéseinkre a következő eredmények születtek: 1. Mennyire vártad a beköltözést?

2%0% 10%

47%

41% 1=legkevésbé
2=kevésbé
3=közepes
4=jó
5=nagyon jó

2. Hogyan értékeled a tanárok munkáját a ki- és bepakolás során?

0%0% 7%

22%

71%

1=legkevésbé
2=kevésbé
3=közepes
4=jó
5=nagyon jó

3. Hogyan értékeled saját munkádat a ki- és bepakolás során?

0%0% 11%

48%

41% 1=legkevésbé
2=kevésbé
3=közepes
4=jó
5=nagyon jó

4. Hogyan értékeled a szülők munkáját a ki- és bepakolás során?

2%0% 11%

40%

47% 1=legkevésbé
2=kevésbé
3=közepes
4=jó
5=nagyon jó

5. Mennyire vagy elégedett a felújítással?

0%2% 6%

33%

59%

1=legkevésbé
2=kevésbé
3=közepes
4=jó
5=nagyon jó

A régi állapothoz viszonyítva: a mellékhelyiségek állapota, szá-
ma; az ablakok szigetelése; a tisztább, melegebb környezet; a 
szaktantermi rendszer szerepel legtöbbször pozitívumként a tanu-
lók felsorolásában.

A jelenlegi állapot megőrzése érdekében: „vigyázok mindenre, 
nem szemetelek, nem rongálok, figyelmeztetem társaimat a rend 
megtartására”  ezek a megjegyzések szerepeltek legtöbb diák 
megfogalmazásában.

Köszönjük, hogy ilyen megújult iskolában bővíthetjük ismere-
teinket. 

Kérdőív a felújított iskolába való költözésről

1. Mennyire vártad a beköltözést?

2. Hogyan értékeled a tanárok munkáját a ki- és bepakolás során?

4. Hogyan értékeled a szülők munkáját a ki- és bepakolás során?

5. Mennyire vagy elégedett a felújítással?

3. Hogyan értékeled  saját munkádat a ki- és bepakolás során?

Január közepén érkezik 
a félévi értesítő 

Köszönet

2011.december 19-én került 
sor a Hunyadi János Általános 
Iskolában „Megbetegedett 
a Mikulás” című mesejáték 
bemutatására. 
3.a osztályos diákjainak 
előadásában nézhette meg 
minden alsó tagozatos 

gyermek ezt a vidám 
színdarabot.
Mivel „ifjú” színészeink német 
nemzetiségi osztályba járnak, 
természetesen német nyelven
is be kellett mutatniuk. Szorgos 
munkánkat közönségünk 
lelkes tapssal hálálta meg.

„Megbetegedett a Mikulás”
(„Der kranke Nikolaus”)
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A középfokú oktatási intézmények egyik legrangosabb tra-
díciója, amelyet minden évben megrendeznek, a szalag-
avató ünnepség, amely 2011. december 9-én került meg-
rendezésre a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázi-
um Szakközépiskola és Kollégium végzős diákjai számára.
A Himnusz elhangzása után Somogyiné Sági Piroska, az intéz-
mény igazgatónője mondott ünnepi beszédet, amelyben a sza-
lagavató jelentőségéről, valamint a hátralévő, a jövőt meghatáro-
zó feladatokról beszélt. 

Az este talán legmeghatóbb pillanata a szalagok feltűzé-

se volt. Hagyományainknak megfelelően a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó diákoknak az igazgatóasszony tűzte fel a 
szalagot. Ők a következők voltak:  Csősz Diána-kiemelke-
dő tanulmányi eredményéért és szorgalmáért, Dám Annamá-
ria-jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő szorgalmáért, 
Huszár Alexandra-odaadó közösségi munkájáért, Kovács Amá-
lia-jó tanulmányi eredményéért, Torda Judit- kiemelkedő tanul-
mányi eredményéért, Pintér Nikolett-közösségi munkájáért. 
A szalagtűzést irodalmi műsorok követték. Először a 11. osz-
tály búcsúzó műsorát láthattuk, majd ezt követte a 12. évfolyam 
humoros produkciója.

A műsor első felét a Szózat zárta. A szüneteket diavetítés kísér-
te, amelyben az osztályok emlékezetes pillanatait tekinthették 
meg a jelenlévő hozzátartozók. 

A szalagavatóra minden osztály tánccal készült. A 12. osztály a 
80-as évek diszkó stílusát elevenítette fel, a 13.N osztály pedig a 
görög világba kalauzolta el a nézőket.

A végzősök közösen választott tánca a Bécsi keringő volt, 
amelyben a fehér ruhák és a frakkok elbűvölő kompozíciója, a lát-

ványos koreográfia tárult elénk.

A műsort a végzősök közös éneke zárta, majd a végzősöket 
ünnepi vacsora fogadta a Korzó étteremben.

 (Lódri Fanni)

2011. december 20-án 
16,00 órakor tartotta a Hunyadi 
János Általános Iskola Gimná-
zium Szakközépiskola és Kol-
légium a Diákélelmezési kony-
hán a már hagyománnyá vált 
guba-party-t. Az ünnepséget 
megnyitotta és a vendégeket 
köszöntötte az igazgató nő. Az 
intézmény tanulói zenés betle-
hemes játékkal kedveskedtek 
a megjelent vendégeknek. A 
műsor után a hátrányos hely-
zetű, szorgalmas, tehetséges 
tanulóknak gyűjtött pénz ünne-

pélyes átadása következett. 
Az Invokáció Alapítvány pénz-
jutalmát Otott-Kovács Pat-
rik és Lencse Petra, az Alma 
Mater Alapítvány pénzjutalmát 
Gusztos Gabriella és Bárány 
Ágnes tanulók kapták. Ezt 
követően meleg hangú baráti 
beszélgetések közepette min-
denki jóízűen fogyasztotta a 
karácsony elmaradhatatlan 
étkét a diós, mákos gubát. A 
nyugdíjasokat az iskola peda-
gógusai által készített ajándé-
kokkal lepték meg.  

Boldog karácsonyt címmel a Hunyadi Iskola GIGA Galériájá-
ban kiállítás készült, amelyre az iskola minden tagozatáról érkez-
tek remekművek. Akiknek a sok szépséget köszönjük: alsó és fel-
ső tagozatosok, szakképzős tanulók, TAK.

A természettudományos és 
azon belül a fizikai ismere-
tek a gyakorlati alkalmazáso-
kon keresztül mindennapjaink 
szerves részét képezik. A ter-
mészet jelenségeinek meg-
felelő ismerete nélkül szinte 
lehetetlen boldogulni a min-
dennapjainkban. 

A tanítási órákon elsajátít-
ható tudás mellett lehetősé-
get kell adni az érdeklődő diá-
koknak további ismeretanyag 
megszerzésére. 

Tapasztaltam, hogy gyakor-
lati úton, kísérletekkel mind-

ez sokkal könnyebben megva-
lósítható.

2011. december 19-én dél-
után Érdekes fizika címmel 
meghökkentő fizika kísérlete-
ket láthattak a tanulók.

 Bízom benne, hogy a 
„lehasaló” papírlap, a gége-
cső duda, a teafilter-rakéta, 
az „antigravitációs” kettőskúp 
lejtő és még sok más - egy-
szerű eszközökkel akár ott-
hon is elvégezhető- kísérlet 
és magyarázata még tovább 
mélyítette az érdeklődő tanu-
lók fizika iránti szeretetét.

Iskolánkat egy tanuló, a 
10-11 N. osztályos Papp Nán-
dor képviselte a Megyei Tör-
ténelem versenyen, melyet a 
Hunniareg Pedagógiai Inté-
zet hirdetett meg. A verseny 
feladatai felölelték a kilence-
dik osztályos egész tananya-
got, sőt voltak olyan feladatok, 
amelyek a versenyzők olva-
sottságára és művészeti tudá-
sára kérdeztek rá. Az utolsó 
kérdésben pedig egy összeha-
sonlító esszét kellett készíteni. 

A feladatlap jól követte az írás-
beli érettségi sor tematikáját, 
és logikáját.

Iskolánk diákja kiválóan tel-
jesített, mert az első forduló-
ban nyolcvan százalékot ért 
el, és ezzel sikeresen bejutott 
a második fordulóba, amelyet 
2012. januárjában rendeznek 
meg Kecskeméten. Remél-
jük, hogy a középdöntőben 
is hasonlóan szép eredményt 
tudunk elérni.

Nálunk is járt a Mikulás!

December 6-a minden gyermek számára nagy izgalmakat rejt. 
Gimnáziumunkban az idén is járt a Mikulás, aki krampusza társa-
ságában bejárta az egész iskolát. Csakúgy, mint az 5. és 6. osz-
tályos gimnazista gyerekek, a nagyobbak is lelkesen énekelve 
köszöntötték a régi ismerőst!

Guba – party

Megyei Történelem Verseny

GIGA Karácsony

Betlehemi csengőszó hal-
lik Jánoshalma utcáin, hagyo-
mányőrző pásztorjátékkal 
kopogtatnak a Hunyadi iskola 
diákjai. Intézményeket, cégeket 
lepnek meg műsorukkal, hogy 
az adventi várakozás, készü-
lődés időszakát meghittebbé 
tegyék. 

A felnőttek meghatódva 
fogadták a kis pásztorokat, csi-
lingelő angyalokat és felidézték 
saját gyermekkori élményeiket, 
amikor még a betlehemezők 
házról házra jártak az angya-
li üzenettel. Az évtizedek alatt 
feledésbe merülő népszokás-

nak különös üzenete van a mai 
felgyorsult, globalizált világ-
ban. Több helyszínen is fátyo-
los szemmel együtt énekelték 
a karácsonyi dalokat a szerep-
lőkkel. 

A betlehemező csoport hálá-
san köszöni a finomságo-
kat, amelyekkel megkínálták 
őket és a jószívű adományo-
kat, amelyeket humanitárius 
célokra továbbítunk az„Európai  
Magyar Fiatalságért Alapítvány 
és Kerek Világ Alapítvány” szá-
mára.

Szereplők: 3.a, 5.G,  8.b, 
osztályok tanulói

Betlehemezés a városban

Szalagavató, 2011.

A HALAS TV Mikulásá-
nak alsó tagozatos tanulóink  
közel 200 rajzot készítettek. 
Több napon keresztül néz-
hettük a TV adásában a mun-
káinkat, ez nagyszerű érzés 
volt. A Mikulás mindenki rajzát 
édesség csomaggal köszön-

te meg.
Munkánk lebonyolításában 

köszönjük: Sike Orsolya, Köves 
Ágnes és Kasziba Lászlóné 
nevelőinknek a segítségét.
Nagy-Lukács  Esz -
ter  és Kurucz Bianka
3.c osztályos tanulók

 Rajzaink a HALAS TV-ben

Érdekes fizika
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„Hunyadi János Általános Iskoláért” INVOKÁ-
CIÓ „Segítségül hívás” Alapítvány 2011. évben 
a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 
214.581,- Ft-ot kapott.

Hunyadi Szabadidő-és Diáksport Egyesület 
2011. évben a személyi jövedelemadó 1%-nak 
felajánlásából 13.212,- Ft-ot kapott.

Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete 2011. 
évben a személyi jövedelemadó 1%-nak fel-
ajánlásából 33.939,- Ft-ot kapott.

Radnóti Gimnázium Alma Mater Alapítvány  
2011. évben a személyi jövedelemadó 1%-nak 
felajánlásából 44.776,- Ft-ot kapott.

Köszönjük a támogatást!

Kedves Szülők, Támogatóink!

Köszönjük, hogy adójuk 1%-val támogatták az 
elmúlt években iskolánk Alapítványát és Egye-
sületeit.  Segítségükkel javíthattunk iskolánk 
eszközellátottságán.

Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-át ajánl-
ják fel az

I N V O K Á C I Ó  A l a p í t v á n y
 adószámunk: 18345650-1-03

Terézhalmi Ökoturisták Egyesülete 
 adószámunk: 18355783-1-03
Hunyadi Szabadidő és Diáksport Egyesü-
let  adószámunk: 18361489-1-03
Radnóti Gimnázium Alma Mater Alapít-
vány adószámunk: 18364217-1-03

A Mikulás látogatása után újabb izgalmak várták az elsős 
és másodikos kisdiákokat. Mesemondó versenyen vehettek 
részt az osztályok legügyesebbjei. Már háromnegyed kettőkor 
izgatottan toporgott 12 ünneplőbe öltözött kisgyermek a 
díszterem előtt. Hamarosan megérkeztek a zsűri tagjai is. 
Örültünk, hogy ismét eljött néhány érdeklődő szülő is, hogy 
lássa csemetéjét, hogyan viselkedik a közönség előtt. Mindig 
izgalmas látni különösen az elsősöket, miként hat rájuk az, hogy 
sokan fi gyelik szereplésüket. 
Az idén is nagyon jól felkészültek a mesemondók. Többen 
igazán ügyesen játszottak a hangjukkal, igyekeztek 
élményszerűen elmondani meséjüket. A zsűri igen nehéz 
helyzetben volt, mikor döntést kellett hoznia. Végül a következő 
eredmény született:

1. 1. Csernák Hunor 1.c
2. Szabadkay Péter 1.a
3. Friebert Erik 1.c

2. 1. Lencse Bálint 2.c
Kiss Enikő 2.a

2. Matuz Nikolett 2.c
3. Menyhárt Anna 2.a

9 harmadikos és 7 negyedikes 
gyermek indult a mesemondó 
versenyen. (12. 08.)
Színvonalas meséket mondtak 
mindannyian. 
Helyezettek:
3. osztály
1. Ötvös Klaudia 3. c
2. Kurucz Mária 3. b
3. Friebert Dorina 3. c 

4.  osztály
1. Mizser Anna 4. b
2. Boros Réka 4. a
3. Szabó Rebeka Veronika  4. 
o. (Kéleshalom)

Néhány gondolat a megnyitó 
szövegéből:
Szeptember 30-án indult el egy 
országos méretű kampány, 
Mesélj minden nap! -címmel. 

Fő célja, hogy arra buzdítsák 
az embereket, hogy gyerme-
keiknek meséljenek minden 
nap. A meseolvasás nem csak 
szórakozás, hanem igazi minő-
ségi együttlét, ami összetartja 
a családot. Nem is gondolnánk, 
hogy a mese mi mindent ad:
-a mese épít,
-a mese tanít,
- a mese összehoz,
- a mese útravalót ad  az élet-
hez,
- a mese a legjobb gyerekszo-
ba.

Nagy gondolkodók szavaiból 
idézek: 
"A mese a szimbólum, amely 
mögött az igazság rejtőzik."
"az embernek úgy kell a mese, 
mint az édes álom."

A városi könyvtár megszépült környezetben, 
az új Imre Zoltán Művelődési Központban várja 
kedves régi és új olvasóit.

 A könyvtár szolgáltatásai: 
könyvek, folyóiratok, napilapok helyben olva-

sása, kölcsönzése, témakeresés, könyvtárközi 
kölcsönzés, ingyenes elektronikus ügyintézés, 
számítógép használat, Internet, fénymásolás, 
fekete-fehér és színes nyomtatás, szkennelés, 
spirálozás, fax küldése, laminálás.

A megújult gyermekkönyvtárt a tavasszal 
meghirdetett rajzpályázat legsikeresebb alkotá-
sai, csodaszép meseillusztrációk díszítik. Gratu-
lálunk a szemet gyönyörködtető, lelket melenge-
tő munkákhoz, köszönjük a gyermekek és peda-
gógusaik közreműködését:

Katolikus Óvoda: Iván Virág Bianka, Tóth Teo-
dóra, Köblös Júlia, Zámbó Luca  Petőfi utcai 
Óvoda: Bóbita csoport 

Központi Óvoda: Balogh Sára, Horváth Linda, 
Kecskeméti Armand, Rada Gréta, Sári Péter, 
Takács Kristóf 

Hunyadi Iskola: Takács Kitti, Sendula Flóra, 
Rasztik Rebeka, Bakos Dominika, Kiss Anna, 
Mikó Dorottya, Menyhárt Anna, Málik Rebeka 

Felső- Bácskai AMI: Berta Virág, Kiss-Pető 
Apor 

Lajtha Művészeti Iskola: Kiss Ivett, Winter 
Judit.

A könyvtár nyitvatartási ideje: keddtől pénte-
kig 8-tól 18-ig, szombaton 8-tól 12-ig. Bővebb 
információ honlapunkon: www.lajthakft.hu .

A könyvtárról

F I G Y E L E M !
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉS INDUL

a jánoshalmi VM ASZK Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium az alábbi tanfolyamokat szervezi
 MVH regisztrációs számmal rendelkezőknek ingyenes ( visszaigényelhető  

Méhész
OKJ: 31 621 05 0000 00 00

300 óra
2012. 01. 13. 8.00 h

140.000 Ft/fő

Gyümölcspálinka-gyártó
OKJ: 33 541 02 0100 31 02

200 óra
2012. 02. 10. 8.00 h

132.000 Ft/fő

Konzultációs felkészítéssel
Aranykalászos gazda
OKJ: 33 621 02 0100 31 01

140 óra
2012. 02. 03. 8.00 h

140.000 Ft/fő

A képzés helyszíne: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés személyesen vagy telefonon:

06-77/401-028 ; 06-70/3328-957

Mesemondó verseny 
1-2. évfolyam 2011. december 7.

Mesemondó verseny 3-4

A Márai-program keretében, melyet a Nemzeti 
Kulturális Alap hirdetett meg azzal a céllal, hogy 
a magyar könyvpiacon megjelenő művek eljus-
sanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz, 
könyvtárunk 550 ezer forint értékben 209 könyv-
vel bővíthette állományát  egy előre megadott lis-
tából. Így értékes  lexikonok, szótárak, albumok, 
szépirodalmi művek, szakkönyvek, gyerekköny-
vek kerültek a polcokra. Néhány cím ízelítőül: 
Humor a tudományban, 88 magyar találmány, A 
serdülés gyötrelmei, Magyar hanglemeztörténet, 
Ringató, Keresztnevek enciklopédiája, Cigány-
magyar szótár, A székelyek rövid története, A 
Nibelung-lakópark , Zenei lexikon gyerekeknek, 
Magyar értelmező szótár, Autósmesék, Rumini, 
Királylány születik, Moziba megy a Hold, Csipike, 
Apám kakasa ….és még sok más érdekesség. 
Minden kedves Olvasót szeretettel várunk!

Új könyvek a 
könyvtárban

„Alkalmazás 
kategória“ 

verseny

„Az elődök kultúrája egy-
kettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának” – állítja 
Kodály Zoltán. Ennek a vitat-
hatatlan igazságnak a jegyé-
ben rendezzük meg a gimnázi-
umban évente a „MÚLT – KOR” 
elnevezésű művelődéstörténeti 
versenyt. Az Imre Zoltán Műve-
lődési Központban decem-
ber 6-án megtartott tudáspró-
ba témája a 18. század máso-
dik felének történelme, illetve 
a magyar romantika irodalma, 
képzőművészete volt. A ver-
senyen minden osztály képvi-
seltette magát, összesen 40 
tanuló vett részt a megméret-
tetésben. Az idén a legjobb-
nak a 11. osztály csapata bizo-

nyult. Ennek tagjai a követ-
kező tanulók voltak: Bennarik 
Petra, Kővári Liliána, Komá-
romi Kamilla, Lódri Fanni és 
Cziczovszki Kitti.

A győzteseknek, illetve min-
den résztvevőnek ezúton is 
szívből gratulálunk!

Öröm látni, hogy a verseny 
egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend a tanulók körében, 
hiszen így egyre jobban érvé-
nyesül a szervezők szándé-
ka. A verseny kitalálói hisz-
nek abban, hogy „a műveltség 
olyan, mint a védőoltás: meg-
véd a manipulációtól, határo-
zottabbá, az elvekben szilár-
dabbá, látókörében gazdagab-
bá teszi az embert.

 A MŰVELTSÉG  HATALMA

Alapítványi közlemény

2011. november 17-én délután tartották a 
Hunyadi  iskolánkban a Nemes Tihamér Orszá-
gos Informatikai Tanulmányi Verseny 1. fordu-
lóját, „Alkalmazás kategória”-ban. A verseny 
elsődleges célja az, hogy a középiskolák tanu-
lóinak lehetőséget adjon alkalmazási ismereteik 
és képességeik összehasonlítására. A tanulók-
nak a rajzolás, szövegszerkesztés és a táblázat-
kezelés területén kellett bizonyítani felkészült-
ségüket, az Office 2007 vagy 2010 használa-
ta során. A gimnáziumunk tanítványai közül hár-
man teljesítették a 2. fordulóba jutáshoz szintet. 
Gratulálunk Faddi Tamás, Győrfi Alexandra 10.N 
és Tolnai Tamás 11.N osztályos tanulóknak, és a 
további fordulókhoz sok sikert kívánunk.   
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 „Ép testben ép lélek” 

Egészséghét a Szent Anna 
Katolikus Iskolában

Iskolánkban a városi egészséghét programsorozat keretében 
dr. Ádámné Brecska Mária, színvonalas előadásaival hívta fel a 
figyelmet az egészséges életmód fontosságára és a káros szen-
vedélyek veszélyeire. A rendezvény zárásaként 7-8. osztályos 
tanulóinknak Pék Krisztina, az ÁNTSZ munkatársa az alkohol 
káros hatásairól beszélt. 

December 1-jén, az AIDS világnapján, iskolai faliújságunkon 
a témához kapcsolódó cikkekkel tájékoztattunk e súlyos beteg-
ségről. 

Hefner Istvánné

Mikulás

December 6-án intézményünk apraja és nagyja egy fontos láto-
gató érkezését várta. A várakozás hosszú percei után megérke-
zett Szent Miklós püspök, akit sokan Mikulásnak neveznek. Alsós 
és felsős diákjaink osztálytermeikben várták a nagyszakállú érke-
zését. Vendégünket tanulóink énekkel és verssel köszöntötték, Ő 
pedig dicsérő vagy éppen dorgáló szavai után átadta ajándékait. 

A nálunk eltöltött órák után, gyorsan útra kelt, hogy tovább hir-
desse az ajándékozó szeretet örömét.

Szente Mariann

Adventi gyertyagyújtás

Idén is - mint ahogy évek óta - az adventi időszakban közösen 
gyújtottuk meg a gyertyákat a város főterén elhelyezett koszo-
rún. Az első szombaton iskolánk énekkara és a 2. b osztály tanu-
lói adtak műsort. A harmadik alkalommal pedig óvodásaink imá-
val és énekekkel varázsoltak meghitt hangulatot.

Mészárosné Buzder Mónika

Látogatás az Idősek 
Otthonában

Énekkarosaink és furulyásaink elhatározták, hogy karácsonyi 
ünnepséggel kedveskednek az idősek otthonában lakó embe-
reknek. Az adventi időszak utolsó hetében hétfő délután felkere-
kedtünk, és - nagy örömünkre - hóesésben indulhattunk el a fel-
lépésre. Vendéglátóink izgatottan vártak bennünket, és megha-
tódva, könnyes szemmel nézték végig műsorunkat. A napközis 
gyerekek által készített képeslapokat az énekkarosok adták át 
az időseknek 

Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy meghitt perceket sze-
rezhettünk. 

Czellerné Ádám Mária

Teadélután
2011. december 8-ára kötetlen beszélgetésre hívtuk a leendő 

elsős gyermekeket és szüleiket. 
A délutáni teázgatás és mézeskalács mellett tájékoztattuk 

az érdeklődőket jövőbeli terveinkről. Egy fényképes bemutatón 
keresztül pedig betekintést nyerhettek iskolánk életébe, megis-

merték a Meixner-féle olvasástanítási módszer előnyeit, szemé-
lyesen találkoztak a leendő elsős tanító nénikkel. Pedagógusa-
ink az érkező gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várták, a 
játszóházban szép angyalkákat és karácsonyi dekorációt készít-
hettek. Természetesen a játék és az ének sem maradhatott el. 
Reményeink szerint a résztvevők kellemes élményekkel távoz-
tak, és választ kaptak felmerülő kérdéseikre. Ez úton is köszön-
jük, hogy elfogadták meghívásunkat és ellátogattak iskolánkba, 
és egy hangulatos délutánt tölthettünk együtt. 

A továbbiakban is szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat, 
és szeretettel várjuk a közeljövőben induló „KUKUCSKÁLÓ” prog-
ramsorozatunkra.

Simityné Mészáros Judit

Karácsonyi cipős 
doboz akció

Intézményünk ebben az évben is eredményesen és sikeresen 
kapcsolódott be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által meghir-
detett karácsonyi gyűjtő akcióba. Ez a karácsonyi adománygyűj-
tés évről-évre népszerűbb, hisz rengetegen csatlakoznak, így 
egyre több kisgyermek ünnepét szépíthetjük meg közösen. Nincs 
másra szükség, mint hogy keressünk egy üres cipős dobozt, és 
töltsük meg jó és hasznos dolgokkal! Bármivel, aminek gyer-
mekként mi is örülnénk. Nem az számít, mit teszünk a doboz-
ba, hanem, hogy milyen szívvel. E gondolatok jegyében szervez-
tünk gyűjtést tanulóink körében. A beérkezett csomagokat átad-
tuk Martinek Erzsébetnek, aki rendszerezte és eljuttatta a szolgá-
lat kecskeméti központjába. 

Reméljük, örömet szerezhettünk, hiszen adni mindig sokkal 
jobb, magasztosabb érzés, mint kapni!

CSNÉ.B.ZS.

A pedagógus lelki napról
Adventus Domini - az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző 

néhány hét a keresztények számára a felkészülés időszaka Jézus 
kegyelemhozó érkezésére. Adventi készülődésünk legfontosabb 
állomása a lelki nap, melynek elmaradhatatlan része az ének-
lés, a készülődést segítő és az ünnepre hangoló lelki tanítás és a 
karácsony előtti szentgyónás. 

Egyházmegyénk pedagógusai 2011. december 9-én adventi 
lelki napon vettek részt Kalocsán. A szentmisét Dr. Bábel Balázs a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye főpásztora celebrálta. Pré-
dikációjában a karácsony fontosságára, valamint a kis Jézus eljö-
vetelének egyszerű körülményeire irányította figyelmünket. Kosik 
Sándor kiskunmajsai plébános atya előadása is szorosan kap-
csolódott ehhez a gondolatmenethez. Sajnos manapság már egy-
re kevesebb család ünnepel együtt, szeretetben. Egy villámláto-
gatással, anyagi javakkal nem pótolható a csendes, önfeláldozó 
szeretetet, az egymásra figyelés. 

Ne feledjük, hogy a Krisztusi Karácsony nem lehet üzlet, sem 
üres pompa, hanem maga a csoda!

CSNÉ.B.ZS.

Rorate
A napközis munkaközösség kezdeményezésére adventi mise-

versenyt hirdettünk a napközis gyermekek részére.
Már az első napokban tapasztaltuk, hogy nemcsak a napközi-

sek jelentek meg a korai szentmiséken. A napok múlásával láttuk, 
hogy egy lelkes kis mag alakult ki, akik összetartva minden reggel 
áldozatot hoztak, hogy Jézussal találkozhassanak. Voltak, akik a 
szüleikkel együtt érkeztek, mely szintén nagy örömünkre szolgált. 
A szentmisék után Anita nénivel reggelizhetett a csapat az isko-
la ebédlőjében, ahol a konyhás nénik meleg teával és ízletes fala 
tokkal várták a gyermekeket. A buzgó diákok apróbb ajándéko-
kat kaptak, a legszorgalmasabbak pedig könyvjutalommal térhet-
tek haza az utolsó tanítási napon.  Köszönet Zsolt és Balázs atyá-
nak, hogy irányításukkal a hajnali miséken megtapasztalhattuk a 
ráhangolódás pillanatait, a várakozás örömét.

 Czellerné Ádám Mária
 

A diákok lelki napjáról

Iskolánk tanulóinak az idei adventben is biztosítottuk a lelki fel-
készülést Jézus születésének ünnepére. Lelki napunkat 2011. 
december 21-én tartottuk. Diákoknak és pedagógusoknak is 
igen tartalmas, hasznos délelőtt volt, mely az egymásra figyelés, 
örömteli várakozás jegyében telt el. A rendhagyó napot az isko-
la tanárain, lelki vezetőin kívül Ruskó Norbert bócsai plébános 
atya is velünk töltötte. Az imanap az általa cellebtrált szentmisé-
vel kezdődött, majd az osztálytermekben zajló kötetlen beszélge-
tésekkel, karácsonyi énekek éneklésével, karácsonyi dísztárgyak 
készítésével folytatódott. 

A lelki napot Jézus születésének pillanatait felelevenítő betle-
hemes jelenettel zártuk.

CSNÉ.B.ZS.

Adventi projekt-karácsony
Iskolánkban a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretein belül a novem-

ber 28-tól december 21-ig megvalósuló adventi projekt ölelte fel 
intézményünk karácsonyi készülődését. Ezen időszak alatt a gye-
rekek részt vehettek az osztálydekoráció elkészítésében, műsor-
számok betanulásában. Nagy örömünkre karácsonyi műsorunkat 
a nemrégiben átadott Imre Zoltán Művelődési Központban ren-
dezhettük meg december 17-én, szombat délelőtt. A hétvégi idő-
pontnak köszönhetően sok szülő és meghívott vendég is velünk 
ünnepelhetett. 

Köszönjük mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számunkra, 
hisz a karácsony mindannyiunk legbensőségesebb ünnepe.

Csofcsics Erika

Karácsony a katolikus 
óvodában

„Ég a gyertya ég, 
 az ádventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik,
Jézus üdvözlégy!”
Énekelték óvodások, felnőttek a negyedik adventi gyertya meg-

gyújtásakor, amely már a karácsony közeledtét jelezte. A várako-
zás ideje alatt többféle lehetőséget teremtettünk a gyermekek-
nek, a szülőknek és a dolgozóknak, hogy szívünkben is megszü-
lethessen az Isteni kisded. Például a közös ádventi koszorúké-
szítés, a mézeskalácssütés, a karácsonyi ajándékkészítés, a lel-
kigyakorlat. Hagyományainkhoz híven a szülőkkel, a meghívott 
vendégekkel közös gyertyagyújtásra gyűltünk össze a karácsony 
előtti héten óvodánkban. Intézményünk iskolásai a Betlehemi tör-
ténet előadásával jelenítették meg a Megváltó, Jézus Krisztus 
születését. Az óvodások imával, énekekkel, versekkel, segítették 
az ünnepre való ráhangolódást. Nagy figyelmet fordítottunk arra, 
hogy ne kopjon meg a karácsony fénye. Az igazi ünneplést, a 
szent este varázsát, a karácsonyfát, meghagytuk a családoknak. 

A karácsony szent ünnepe alkalmából kívánjuk, hogy: „Szüles-
sen meg a Kis Jézus mindenki szívében, töltse el az egész föl-
det, igazi szent béke!”

Csizovszki Lászlóné

Korcsolyáztunk Baján

Eljött a tél, megkezdődött a korcsolyaszezon. December 20-án 
a Szent Anna Katolikus Óvoda Általános Iskola és Diákotthon 15 
tanulója utazott Bajára, hogy a Petőfi szigeten felállított műjég-
pályán kipróbálhassák ezt az izgalmas téli sportot. A kisebb-
nagyobb esések senkinek sem vették el a kedvét a jéggel való 
ismerkedéstől, s még a kezdők is megtanulták a korcsolyázás 
alapjait a gyönyörű, napfényes délután végére. A szünet után 
nagyobb létszámmal, többször is szeretnénk ilyen korcsolyadél-
utánokat szervezni. 

Komáromi Róbert
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Tűzker IMP ügyfélszolgálati 
iroda nyitvatartási rendje

Munkanapokon : (Hétköznap)
 De.: 8:00 – 12:00 ig Du.: 13:00 – 15:00-ig 
kivétel csütörtökön amikor : Du.: 13:00 – 18:00 ig.

Kéményseprő munkatársunk szolgáltatási munkaterülete:

Január - február - március hónapban: • Doktortelep : Bajai utcától Délre – Dózsa 
György utca déli része (Malom) II. Dózsa György utca (Halasi utcától a vasútig). 
Április – május hónapban: • Dági telep : vasúttól délre: Téglagyár u. Körösi Csoma – 
Kisszállási u. , valamint Kiserdő : I.-II.-III. ker 
Június•  – Július hónapban: Borbély köze: Orczy u. Halasi u., valamint az Orczy u. – 
Halasi u. – Rákóczi – Dózsa György utcák által bezárt terület. 
Augusztus – szeptember hónapban: • Dózsa György u. – Széchenyi utcától  Északra  
Október hónapban: • Széchenyi és  Bajai u. között – Szemere Bertalan utcáig. 
November - december hónapban:  • Szemere Bertalan utcától. – Bajai utcától 
Északra a Doktortelep északi része : 

Idősek karácsonya

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
immár negyedik alkalommal szervezte meg 
jótékonysági bálját. A cél ismét az árva és félár-
va gyerekek megsegítése volt, csakúgy, mint a 
2010-es évben.

A bál megszervezésére az Imre Zoltán Műve-
lődési Központban került sor. A gyönyörűen 
megújult intézmény méltó helyet biztosított az 
est megszervezéséhez.

Az egyesület tagjai lelkesen hívták meg bará-
taikat, ismerőseket, az intézményvezetőket, a 
vállalkozókat és minden jánoshalmi lakost, hogy 
vegyen részt a nemes cél megvalósításában. 
Nagy örömünkre több, mint kétszázan elfogad-
ták meghívásunkat. Az estet nemcsak a megje-
lentek támogatták, hanem azok is, akik támo-
gatói jegyet vásároltak, süteményt sütöttek, ill. 
pénzadományokat és tombolatárgyakat aján-
lottak fel. 

Zongorajátékukkal az egyesület fiataljai, 
Király Vivien, Czeller Ágnes, Bányai Gábor 
kiváló énektudásával Bányai Eszter és Buzder 
Mónika ajándékozott meg bennünket. A vendé-
geket az asztalokon elhelyezett szeretet dobó-

kocka várta. Az egyesület 
a legkisebbeket, Csofcsics 
Virágot, Csofcsics Blankát 
és Simity Flórát kérte fel 
arra, hogy meséljenek arról, 
mit jelent számukra szeretet 
dobókocka.

A legtöbb vendéget 
Petróczky Ferenc hozta a 
bálba, így a tavalyi évben a 
Taskovics család (TASKO) 
által létrehozott, és erre a 
célra felajánlott vándorser-
leget ő vihette haza.

A finom kakaspörkölt 
vacsorát ingyenes felaján-
lásként az Agroprodukt Kft. 
mezőőrei főzték meg szá-
munkra, a felszolgálásban a 
VM. Szakképző iskola diák-

jai szorgoskodtak nagy szakértelemmel. A Mén-
kű Zoltán készítette „Dönci” torták hatalmas 
sikert arattak.

Az esthez a jó hangulatot jánoshalmi zené-
szek biztosították. A zenekar tagjai Csincsák 
Sándor szaxofon, ifj. Csincsák Sándor gitár, 
Lódri Ferenc basszusgitár, Nagy Gábor szaxo-
fon, Ritgasszer Róbert dob. A zenélésért nem 
kértek pénzbeli ellenszolgáltatást, ezzel támo-
gatták az egyesület kitűzött célját. A hajnalig tar-
tó mulatságot a tombolák szétosztása tette még 
emlékezetesebbé, hiszen sok értékes felaján-
lás érkezett. 

A bál bevételéből 20 családnak sikerült pénz-
beli és természetbeni segítséget nyújtani és így 
örömet szereznünk karácsonyra.

A bál tanulsága ismét az, hogy a jó célok 
érdekében Jánoshalmán képesek az emberek 
az összefogásra és a közös munkára. Az egye-
sület vezetősége és tagsága ezúton is megkö-
szöni a sok fáradozást, a különböző hozzájá-
rulásokat, az együttműködést, a közös munkát 
mindazoknak, aki hozzájárultak a bál sikeréhez! 
                                 Czellerné Ádám Mária

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon gyermekek mosolya, önfeledt kacagása és hangos tap-
sa töltötte be az Imre Zoltán Művelődési Központot. Jánoshalma Város Önkormányzat karácsonyi 
ajándékaként a Tihanyi Vándorszínpad Legszebb kincs a barátság című szívet melengető, színvo-
nalas előadását nézhették meg a város óvodásai és kisiskolásai.

December 20-án délután zsúfolásig megtelt az 
Imre Zoltán Művelődési Központ nagyterme, nyug-
díjasokkal. Akik az Önkormányzat meghívásának 
eleget téve voltak. az Idősek Karácsonya rendezvé-
nyen Czeller Zoltán polgármester köszöntője után a 
. Hunyadi János Iskola hagyományőrző pásztorjá-
tékát láthatták . A gyerekeket Bunyevácz Hajnalka, 
Halászné Geiger Mária, Lógó Tiborné és Patocskai 
Vízvári Klára nagyszerűen készítette fel.

A Petőfi utcai óvoda Katica csoportja karácsonyi 
összeállítása is nagy tapsot váltott ki. Az ovisok  fel-
készítője Mesterné Radvánszki Erika és Krsítánné 
Ádám Natália volt. 

Gaics Mihályné saját költeménye után a Mezei 
Csokor együttes műsora szórakoztatta a jelenlévő-
ket. 

Ady Endre Karácsony című versét Gaics Mihályné 
szavalta. Őt az  Új Pávakör követte.

Szabó Gréta Neoton Família Ha elmúlik karácsony 
című dalát énekelte, zongorán kísérte, felkészítő 
tanára Juhászné Zelei Judit. Végül  Leblanc Győ-
ző sztárvendégünk zárta a műsort. A műsor végén, 
hazamenetben a résztvevők egy-egy vásárlási utal-
ványt kaptak.

Összefogás az árván 
maradt gyermekekért

Legszebb kincs a barátság
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Gazdakör Gyümölcs-és 
Szőlőtermesztők Egyesületének 

2012-es évi rendezvényei
Klubnapok helye: a Gazdakör Székháza

vasárnaponként: 15 órakor
Január: 15.-én 29.-én
Február: 19.-én

Február 18.-án és 25.-én 
 22. Felső-Bácskai Borverseny! 

Március: 11.-én 25.-én
Április: 15.-én 27.-én
Május: 13.-án 27.-én

Május 25.-én (pénteken) Orbán-nap! 
Június: 10.-én 24.-én
Július: 15.-én 29.-én
Augusztus: 19.-én
Szeptember: 16.-án 30.-án

Szeptember 21-22-23.-án 
Szüreti Napok!

Október: 14.-én 28.-án 
November: 18.-án

November: 10.-én 
Márton napi Újbor Ünnep! 

December: 9.-én
Kérjük Gazdatársainkat, hogy a Klubnapokon lehe-
tőség szerint vegyenek részt, mert ott tájékozta-
tást kaphatnak különböző szakmai kérdésekről.

Gazdatársainknak Sikerekben 
Gazdag Új Esztendőt Kívánunk!

Gazdakör Választmánya

Otthonunk melegének megte-
remtése, egyre nagyobb anyagi 
áldozattal jár. Családi költségve-
tésünk nagy részét képezi ez az 
összeg (októberi hónaptól – máju-
sig). Sokan emiatt fűtési módot 
váltanak. Jellemzően gázzal fűtő 
eszközöket fa-, vagy vegyes tüze-
lésű berendezéssel cserélik le. A 
tüzelési mód váltás okozhat nem 
kívánatos szerencsétlen balese-
teket, tragédiákat. 

Gáz üzemű fűtés esetén kémény • 
alumínium béléscsővel van ellátva. 
Amennyiben, ha teljesen megszün-
tetjük a gáztüzelést a béléscsövet 
el kell  eltávolítani. A gázkazán 
kemény ugyanis nem alkalmas szi-
lárdtüzelő anyagú füstgáz beköté-
sére. Vegyes tüzelés esetén ugyan-
is jóval magasabb a kéménybe 
áramló füstgáz hőmérséklete, mely 
elérheti a 400 C fokot is.  A béléscső 
nem lett mértezve így könnyen ösz-
szerogyhat.
Van tartalék kémény akkor arra • 
kössük a  kazánt, egyedi kályhát. 
Mielőtt ezt megtesszük, szakem-
berrel vizsgáltassuk meg az állapo-
tát. Az utóbbi hónapokban város-
unkban több lakástűz is amiatt 
keletkezett, hogy az átállás során 
nem végeztették el a lakók a ké-
mény felülvizsgálatát A  tűzoltó-
ink elmondták, hogy sok esetben 
szabálytalanul épített kémények-
be kötnek be kályhát, melyben 
minden féle, nagy lánngal égő a 
háztartásban feleslegessé vált 
anyagot próbálnak elégetni. A 
kéményekbe több esetben beépí-
tettek fa gerendákat, főleg régi 
építésű házaknál.
Mindenféleképpen ellenőriztes-• 
sük használatba bevétel előtt a 

kéményeinket, mert az előző hasz-
nálatból eredő repedések, habarcs-
tömítések kivitelezési problémák, 
fagerendák befalazása cseréppel, 
él téglával , ezzel kilazulhatnak ki-
égett habarcstömítés kipotyogott és 
így szabaddá vált faszerkezet és 
hőhatás miatt kigyullad!
A padlástérben az égéstermék el-• 
vezető berendezés (kémény) és 
tüzelőberendezések, kazán és 
egyedi kályhák helységében gyú-
lékony anyag tárolása szigorúan 
tilos! Csak annyi tűzrevaló tartsunk 
a kályha, kazán közelében, ameny-
nyit  legfeljebb egy nap alatt elhasz-
nálunk. 
Mindenféleképpen forduljunk bi-• 
zalommal kéményseprőhöz, hogy 
megelőzzük a problémát. A 
A Tűzker  IPM Kft. kéri a lakosságot, • 
hogy aki november hónapban ka-
pott fi zetési felszólításra értesítést, 
mindenképpen keress meg irodáju-
kat, mert a jánoshalmi képújságban 
megjelent felhívásukat félreértel-
mezik. Az ügyvédi költséget nem 
kell megfi zetni. Akinek 2008 – 2010 
közötti időszakra van hátraléka azt 
mindenféleképpen rendezni kell. 
A kötelező kémény seprőipari köz-• 
szolgáltatás törvényben van meg 
határozva. Közszolgáltatás teljes 
körét lakosoknak kötelező igénybe 
venni, a szolgáltatónak ellátni.

A Tűzker  IPM Kft nyitvatartási rend:
munkanapokon csütörtök kiv. : • 

De. :  8:00-tól – 12:00 ig
Du.: 13:00-tól – 15:00 ig

csütörtökön :  • 
Du.: 13:00-tól – 18:00 ig

Jánoshalma Körösi Csoma utca 50 
Telefon: 77/402-884

Egy megtörtént eset
A történet károsultja középkorú férfi, aki készpénzfelvé-

tel során döbbenten észlelte, hogy több mint 3 millió forint 
hiányzik számlájáról, azt ismeretlen tettesek lelopták, ezért 
azonnal letiltotta a kártyát, majd feljelentést tett. A nyo-
mozás szerint az ismeretlen tettesek a károsult bankkár-
tya adatait illegális módon megszerezték, majd Szlovéni-
ában több helyen és alkalommal megcsapolták a számlán 
lévő több milliós összeget, melyet a tulajdonos új gépkocsi 
vétele céljából helyezett el.

Jelenleg hazánkban 9 millió bankkártya van forgalom-
ban, és a különféle bűncselekményekkel okozott kár az 
elmúlt évben meghaladta az 540 millió forintot. Ezért érde-
mes odafigyelni ezen jogsértésekre.

A bankkártya adatok megszerzésének módjai: Az „egy-
szerűbb“ és gyakrabban előforduló eset az, hogy ellop-
ják valamilyen módon a kártyánkat, például zseblopás 
során és a PIN kód segítségével pénzt vesznek le ATM-
ben. Megtörténhet, hogy a pénzfelvétel alkalmával kifigye-
lik a tulajdonost, és erőszakkal szerzik meg a kártyát rab-
lás útján.

A kártya illetve az azon tárolt adatok megszerzésé-
nek jellemző helyei az ATM-ek, melyekből jelenleg mint-
egy ötezer működik Magyarországon. A bűnözők az auto-
mata kártyaleolvasó, vagy bankjegy kiadó nyílásához rög-
zítenek egy eszközt, (például videoszalagot) mely meg-
akasztja azokat a berendezésben. Előfordulhat, hogy az 
egyik elkövető „véletlenül“ éppen mellettünk áll, és kifigye-
li a beütött kódot, majd távozásunk után megfelelő segéd-
eszközzel kihúzza a berendezésből a kártyát, vagy a kész-
pénzt. Más esetben a tulajdonos felhívja azt a telefonszá-
mot, melyet a csalók helyeztek ki a gép mellé és a hiba-
bejelentés során tudakolják ki az ál „banki ügyintézők“ a 
PIN kódot.

Másfajta álcá-
zott eszköz alkal-
mas lehet arra, 
hogy felhelyez-
ve az automatá-
ra a kártya mág-
nes-csíkján tárolt 
adatokat leolvas-
sa egy olvasó-
fej segítségével. 
Ezt elhelyezhe-
tik a zárt helyen 

lévő pénzkiadó 24 órás beléptető egységére is. Míg a PIN 
kódunkat az automata billentyűzetére épített álbillentyű-
zet, vagy mikrokamera segítségével szerezhetik meg. A 
kamera elrejtésére alkalmas lehet, egy megfelelő helyen 
lévő lámpatest, vagy füstjelző. Ezek után a számítástech-
nikai üzletben megvásárolható üres kártyára másolják át 
a megszerzett adatokat egy kártyaíró berendezés és egy 
számítógép segítségével, és akadály nélkül csapolhatják 
a számlán lévő pénzt.

Az elektronikus módon történő lopás, másik fajtája az 
amikor lemásolják vagy más néven klónozzák a mágnes 
csík adatait. Az üzletekben, éttermekben alkalmazott POS 
terminálokat -melyen keresztül a kártyás fizetés történik a 
kártya lehúzásával- manipulálják, oly módon, hogy az leol-
vassa a PIN kóddal együtt a szükséges adatokat. Ehhez 
alkalmaznak aki a nem látható helyen húzza le a kártyát.

Végül említést érdemel az elsősorban Interneten keresz-
tül működtetett módszer, melyet adathalászat néven illet-

nek. A kártya kibocsátó pénzintézet nevében felhívják a 
tulajdonost, vagy E-mailt küldenek és ellenőrzésre, adat-
egyeztetésre hivatkozva kérik megadni a kártyaszámot, 
PIN kódot. Esetleg a bank weboldalával megtévesztésig 
egyező oldalon kérik az oda irányított fél adatainak köz-
lését

A megelőzés érdekében tett ajánlásaink
■ A kártyánkat, és annak kódját biztonságos helyen 

tartsuk, és ajánlatos nem egyazon helyen tárolni. Fize-
tés során ne hagyjuk, hogy kikerüljön látókörünkből, mivel 
ilyen esetben áll fenn a lehetősége a kártyamásolásának. 
Ellenőrizzük a kapott bizonylatot a helyszínen és csak egy-
szer írjuk alá. A bizonylatot őrizzük meg a később felmerü-
lő reklamációk végett.

■ Vegyük igénybe a bankok azon szolgáltatását, amely-
nek során a lefolytatott tranzakciókról SMS-ben tájékoz-
tatnak, így időben értesülünk minden egyenlegváltozás-
ról. Az esetleges kártya-letiltásra előre készüljünk fel, min-
dig legyen nálunk a szükséges telefonszám, és ne haboz-
zunk intézkedni amikor megtörtént a lopás vagy elveszítet-
tük kártyánkat. Érdemes napi limitet beállítani a kártyához, 
ezzel csökkenthető a kár mértéke.

■ Az ATM-nél történő pénzfelvétel során kerüljük a rosz-
szul kivilágított helyen lévő pénzkiadót,

lehetőleg a bankban lévő automatát használjuk. Figyel-
jük meg, hogy nincs-e valami szokatlan az automata nyí-
lásán, vagy bárhol felragasztva, esetleg a közelben kame-
rának álcázott tárgy.

■ Ne kerülje el figyelmünket a közelben várakozó vagy 
túlzottan segítőkész idegen személy sem. A kód beütése-
kor egyik kezünkkel takarjuk le a billentyűzetet, hogy nem 
legyen látható a titkos számsor. Ne kezdjük számolgatni a 
pénzt, és a kapott egyenleget ne hagyjuk a helyszínen.

■ Interneten történő vásárláskor ne adjuk meg a PIN 
kódunkat. Ajánlatos a Webkártya használata mivel ekkor 
csak annyi pénz kerül egy elkülönített számlára , amit a 
vásárlásra ténylegesen szánunk.

■ Ne nyissuk meg Internet netbankunkat nyilvános 
helyen, idegen számítógépről, és ne adjuk meg kártya-
adatainkat az Interneten. Figyelem a bankok ezen adato-
kat ilyen módon soha nem kérik!

A visszaélések általában külföldön történnek és ennek 
visszaszorítása érdekében a PSZÁF (Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyelete) ajánlást adott ki a pénzinté-
zetek részére, miszerint a bankbiztonsági intézkedések 
részeként figyelnék a bankkártyákkal végzett kiemelkedőn 
magas összegű, szokatlan (külföldi) helyszínen végrehaj-
tott tranzakciókat, és erről értesítik a kártyatulajdonost.

Szintén ügyfélbarát gyakorlat lehet az ideiglenes letiltás 
alkalmazása, hiszen sok esetben azért nem történik meg 
időben a bejelentés, mert a tulajdonos nem találja a kár-
tyáját és mire a lopás ténye kiderül napok telnek el.

Meghívó
A Felső-Bácskai borok 22. nemes versenyét 

rendezi meg Jánoshalmán 
a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők 

Egyesülete.
Borverseny ideje: 2012. február 18. (szombat) 9-17 óra

Verseny helye: Gazdakör Székháza

Nevezés feltételei: 
      - nevezési díj : 1000 Ft/minta
        - bormintát egységes üvegben kell leadni
        - egy mintából két üveggel, fajta megjelöléssel  ellátva
Üveg felvehető és egyben leadható: 

az Egyesület Székházában 
(Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.) 

2012. február 17.(péntek) 9-17 óráig
Eredményhirdetés: 

2012. február 25-én a Korzó Étteremben 16 órakor

Bácskossuthfalvi (Vajdasági)
 pálinka-bemutató és kóstoló 18 órától - 19 óráig

Utána vacsora, zene, tánc, tombola 
(Belépő ára: 3500 Ft/fő) 

Jegyek elővételben kaphatók 2012. február 24-ig:
Dági József Jánoshalma, Jókai M. u. 55.

 tel: 77/401-442; 06-70/453-56-17
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9.  

tel: 06-20/965-70-21
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 

borversenyre, az eredményhirdetésre és az azt 
követő vacsorára!

Felső-Bácskai
Hegyközség

Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők 

Egyesülete
és Szőlőtermesztők 

Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők 

Gazdakör Gyümölcs- 
követő vacsorára!követő vacsorára!

Felső-Bácskai

követő vacsorára!
Felső-Bácskai

követő vacsorára!

A bankkártyákkal 
kapcsolatos jogsértések

Fűtés-biztonsági 
tanácsok 
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Tájékoztatjuk, hogy a Hambár Kft. 2012. január 2-től
 új irodájában, 

Jánoshalma, Rákóczi u. 7. alatt
 – volt Orvosi Rendelő –, 

fogadja meglévő és leendő ügyfeleit.
Tevékenységi köreink:

növénytermeléshez szükséges alapanyagok  
   (vetőmag, műtrágya, növény védőszer) forgalmazása
növénytermelés fi nanszírozása 
termény – gabona, olajos növények – felvásárlása és feldolgozása 

Továbbra is várjuk partnereinket 
munkanapokon 0800 és 1600 között.

Jánoshalma, Rákóczi u. 7. alatt

 Most sokkal nagyobb szük-
sége van szervezetünknek 
a vitaminokra, mint a nyár 
folyamán bármikor. Elfogynak 

lassan a friss gyümölcsök, zöldségek, és nélkü-
lük sajnos sokan visszatérünk a nehéz étkezé-
sekhez, vitaminban és ásványi anyagban sze-
gény menükhöz. Hogy mégse legyen ez így, 
nagy segítségünkre lehet egy egyszerű vitamin-
bomba, a savanyú káposzta.  Amellett, hogy tele 
van a legkülönfélébb vitaminokkal, jó társ lehet 
a fogyókúrában, és a szervezet méregteleníté-
sében is.  Az anyagcsere számára létfontossá-
gú alkotóelemeket tartalmaz. Erjedésekor jóté-
kony hatású, savtermelő baktériumok szaporod-
nak el, melyek gátolják a káros mikrobák elsza-
porodását és kedvező hatással vannak a bélfló-
rára. A savanyú káposztában és annak levében 
nagy mennyiségű élő tejsavbaktérium található. 
Ez azt jelenti, hogy ez a szegény étek nagyszerű 
probiotikum. A Lactobacilluus nevű probiotikum, 
amely a jó minőségű élő joghurtban is megtalál-
ható, itt még nagyobb mennyiségben van jelen. 
.A savanyodásnak köszönhetően a káposzta 
megőrzi magas C-vitamin tartalmát. Ugyanak-
kor a savanyú káposzta ízesítéséhez felhasznált 
fűszerek, mint a babérlevél, kapor, bors, mus-
tármag, torma, köménymag szintén gyógynövé-

nyek, melyek pozitív hatással vannak az emész-
tőszervi- és a légúti betegségekre. A C-vitami-
non kívül A- és B-vitaminban is gazdag, de káli-
um, kén, vas, klór, nátrium, foszfor, kalcium és 
jód is fellelhető benne.

További jótékony hatásai:  Helyreállítja a bél-
flórát, szabályozza a vércukrot, tisztítja a bele-
ket, feloldja a szervezetben a mérgeket, segíti a 
máj működését, fogyasztásával megelőzhető-, 
illetve kezelhető a daganatos betegség, csök-
kenti a magas koleszterint. Nem utolsó sorban 
- mivel rendkívül kalóriaszegény-, fogyókúrázók 
is bátran fogyaszthatják, ugyanis általa gyorsab-
ban megszabadulhatnak a fölösleges kilóktól.  A 
szervezet méregtelenítési folyamataiban nagyon 
hasznos segítőtárs, hiszen a bélrendszerben a 
helytelen táplálkozás miatt kialakult méregkép-
ződést ellensúlyozza. Az emésztőrendszer tisz-
tulása a vér fokozatos tisztulását vonja maga 
után. Magas rosttartalma is a méreganyagok 
gyorsabb kitisztulását segíti elő,  A savanyú 
káposzta-lé külsőleg is felhasználható bőrtáplá-
lásra és tisztításra. Fogyaszt, salaktalanít, ezért 
fogyókúrák kitűnő kiegészítője is. Magas a C-vi-
tamin tartalma, mangánban, rézben, cinkben 
gazdag, ezáltal a vírusok és baktériumok elleni 
védelmi rendszerünket erősíti.

Faragóné Hován Éva  dietetikus

Savanyú káposzta, 
a nagy vitaminbomba

A dietetikus tanácsai

Bort szerető ember vagyok, de csak kulturál-
tan. Nem addig iszom, míg az ujjammal el nem 
érem az orromat. Napi adagom 3-4 deci. Általá-
ban este iszom, mikor már nem autózom. Isme-
rek olyan 70 éven felüli barátomat, aki este 
vacsora után az egy, esetleg másfél liter borát 
megissza. A bor erőt ad neki a mindennapok 
kemény munkájában.

Gárdonyi Géza halhatatlan regényében az Egri 
Csillagokban írta: a törökök szerint a magyarok 
azért erősek, mert „vért” isznak, „Egri bikavért”. 
Nagyon jó bor, háromféle szőlőből állítják elő. Én 
azt tartom, hogy a szőlőből készült bor az igazi. 

Volt egy ismerősöm, egyszer romániai roko-
nainál fekete ribizliből készült bort ivott. Nagyon 
megtetszett neki. Hazajött, még az udvarban is 
ribizlit termelt. 

Jánoshalmán szerintem csak szőlőből sza-
bad bort készíteni, mert itt megterem a szőlő. 
Volt szerencsém Párizsban járni. Kicsit megmo-
solyogtak bennünket, mert csapról ittuk a vizet. 
Vendéglátóink minden vacsora előtt Ricardot 
adtak, amit a franciák vízzel isznak. Decis pohár-
ba félig öntik az ánizsos pálinkát, majd vizet 
öntenek hozzá, amitől tej színű lesz. Én dup-
la adagot ittam, a nejem részét is. Ezután jöhe-
tett a rák, osztriga. Mindent megittam és meget-
tem. A piros bor sem maradt el. Zöld üvegben 
volt, melyre szőlő fürtöt nyomtak. Egy üres üve-
get haza is hoztam emlékbe.

A bor kis mértékben orvosság, nagymérték-
ben fogyasztva gyógyszer. Az előbbit fogadom 
el. Azok a francia nők hosszú életűek, akik napi 
rendszerességgel 2-3 deci bort fogyasztanak. 
Francia vendéglátóinkat nem is láttuk vizet inni. 
Szeretettel gondolunk rájuk, míg élünk, nagyon 
barátságosak voltak velünk szemben.

Szerbiában Óbecsén lakodalomban voltam, 
vacsora előtt nagyon pici pohárban pálinkát szol-
gáltak fel. Vacsora közben sört ittam, barna sört. 

A zenészek végig magyar nótákat húztak. Egy-
szer kólót is táncoltak, mert szerb vendégek is 
voltak. Nagyon szépen táncolták ezt a gyors tán-
cot. Talán a legfontosabb, hogy senkit sem kel-
lett „tragacson” hazaszállítani.

Barátom mesélte, hogy szomszédukban egy 
bort szerető bácsi lakott. Szólt neki, hogy segít-
sen a kamrákulcsot megkeresni, mert a mama 
nem volt otthon. Hát rneg is lett a kamrá kulcsa, 
volt is utána ivászat. A legények biztatták az öre-
get, hogy igyon még. Mondta már: nem iszok, 
valamelyikük talált egy tölcsért. A papát a szék-
be ültették és a tölcsért a szájába tették, mond-
ta a papa: akkor jöhet. Hát öntötték a bort. Még 
mosolyogtak is hozzá. Másnap kis dorgálás volt, 
és ment tovább az élet. 

Nagyapámra szeretettel gondolok, ő csak 
vásár alkalmával nézett a korsó fenekére. Aktív, 
dolgos, bajszos ember volt.

Édesapámat egyszer láttam mikor többet ivott 
a kelleténél. Másnap bocsánatot kért, amiért 
berúgott. Neki is a napi adagja 3-4 deci volt, 91 
évet élt meg.

Sajnos ismertem olyan fiatalt, aki szerint a 
pálinka az ital, a sör a folyékony kenyér. Fiatalon 
elment élete teljében, 33 évet élt.

A bor kultúrált fogyasztása az egészséges 
élet hozzátartozója. Szerintem mindegy, hogy a 
bor fehér vagy piros, csak a cukros zsák legyen 
messze tőle. Barátom úgy mondja: „No cukor", 
csak mustsűrítmény.

Valamikor régen nagyon szerettem sakkozni. 
Sakkozás közben egy-egy kancsó bort is elfo-
gyasztottunk. Hát ez a mennyiség még belefért 
a napi fogyasztásomba.

Javaslom minden barátomnak, férfi társaim-
nak, hogy fogyasszák a bort, de csak mértékkel. 
A mérték ne a vödör legyen!

Balázs János

Gondolatok a 
borfogyasztásról

„Az ízek minősége
A minőség íze“

Kóstolja meg
termékeinket!

Savanyúságaink megvásárolhatóak 
Petróczky Ferenc vállalkozó üzleteiben : (Dózsa Gy. u. 75, Kálvária u. 4., Rákóczi u. 12, Téglagyár u. 32.) 

valamint a Fajsziék boltjában a Bálvány utcában

Az Adventi Vásár ideje alatt a gyerekek a könyvtárban karácsonyi mesék, versek, dalok hall-
gatása közben kézműves foglalkozáson ajándékok készítésével készülődhettek az ünnepre. 

Gyerekek és a vásár

Karácsonyi hangverseny

Advent negyedik vasárnapján, december 
18-án este a kiskunhalasi Szent József Ka-
tolikus Általános Iskola Pedagógus Kórusa 
Kovács Mihály vezényletével nyitotta meg 
az idei Karácsonyi hangversenyt a Szent 
Anna templomban.  
Beregi Vendel orgonajátékával segített az 
ünnepre hangolni a mintegy kétszáz főnyi 
közönséget. 
A műsor harmadik részében a Jánoshal-

mi Mithras Pedagógus Énekkar műsora kö-
vetkezett. A közelmúltban alakult énekkart 
Karsai Péter vezényelte, most léptek elő-
ször a nagyközönség elé. Produkciójukon 
nem érződött, hogy még csak 14 alkalom-
mal tudtak fellépésükig próbálni. A közönség 
vastapssal jutalmazta előadásukat. A mint-
egy másfél órás hangversenyt a halasi és já-
noshalmi kórusok közös éneklése zárta (fel-
vételünkön). 
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A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2011. december hónapjában a  kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti üg y intézését segítette, illet ve temette el:

Balogh Imre élt: 43 évet
Binszki István élt: 54 évet
Csima Mihály élt: 44 évet
Hallai Imréné
 sz: Gelányi Anna élt: 89 évet
Szűcs Istvánné 
sz: Simon Ibolya  élt: 49 évet
Benedek Antalné 
sz: Beszedics Margit élt: 75 évet
Dudás Imre élt: 92 évet
Szabóné Bakos Veronika élt: 56 évet
Kiss Vencelné 
sz: Faddi Margit élt: 87 évet

Nagy Ferenc élt: 77 évet
Miskolczi József élt: 78 évet
Kothencz Károlyné sz: László 
Julianna élt: 90 évet
Vörös Károly élt: 69 évet
Radvánszki Ferenc élt: 64 évet
Rabb Józsefné sz: Hering Jolán élt: 
89 évet
Balogh Ferenc élt: 77 évet
Ágoston Istvánné 
sz: Zámbó Zsuzsanna élt: 54 évet
Csizmadia Andrásné 
sz: Horváth Margit  élt: 75 év

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán, 

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek, 
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Dr Csényi Attila cégvezető

Víz, gáz és 
központi fűtés 

szerelés
Gázkazánok, 
gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek 

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:06-20-32 39 906

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2011. december  hónapban a 

következő elhuny tak temetésén működött közre:

„Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldö� , az örökké él, nem esik 

ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre…”Jn 5,24

Nagy Zsolt ügyvezető 

Toka István (1951) Kun-Szabó Jánosné sz. Kolonics Mária Magdolna(1951)

Antal László (1950) Juhász Mihályné sz. Csamangó Magdolna (1935) 

Dibusz Lajos (1933) Knápik Mátyásné sz. Snyehola Mária (1936)

Simon István (1960)  Csikós Jánosné sz  Gyarmati Katalin (1926)

Szivel József (1924)  Török Istvánné sz. Vajda Julianna (1920)

Mészáros Gábor (1954) Tóth Gézáné sz. Hebők Julianna (1928)

Kövecses Evelin (2010) Somogyi Béláné sz. Hauk Ibolya (1955)

Temetkezési vállalkozás

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL:
Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: • 

Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)o 
A fenti e-mail címre.o 
Személyesen az ügyfélszolgálati irodábano 

Január hónapban ismét felülvizsgáljuk hátralékos ügyfeleink befi zetéseit. • 
Kérjük, akinek tartozása van szíveskedjen rendezni, mert a többszöri 
felszólítás ellenére sem rendezett hátralékos fogyasztóknál korlátozzuk a 
vízszolgáltatást.
JÖN A TÉLI, HIDEG IDŐ! ÜGYELJÜNK A FAGYMENTESÍTÉSRE.• 

Jól zárjuk el a kerti- és fagycsapokat. 
Minden ebből adódó vízelfolyás a fogyasztót terheli!

H-6440 Já nos hal ma, Ba jai u. 66.  
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 

interne: www.janoshalma.hu/Városgazda
 varosgazda@t-online.hu 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: 
hétfő, szerda, péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

NŐI TORNA
A SPORTCSARNOKBAN MINDEN HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 

MINDEN KEDVES FOGYASZTÓNKNAK 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

 www.janoshalma.hu/VárosgazdaKft

A TANUSZODA 
2011.november 30-tól műszaki üzemszünetet tart!

Kérjük szíves megértésüket, 
köszönjük eddigi látogatásaikat!

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
KIZÁRÓLAG A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN 

77/402-493-as telefonon 06-16-ig

2012. januárban 

Nem lesz 

Or szágos 
Kirakodó Vásár

M• TZ alkatrészek és tárcsa alkatrészek
Motoros fűrész alkatrészek (lánc, vezető, csillagkerék stb.• 
a piacos fűrészkehez is egyes alkatrészek kaphatóak)
Kerti munkagépek (marók, fűnyírók, motoros • 
kaszák) és alkatrészeik kaphatóak.
Vékony, vastag különböző fajta tűzifa• 
 köbméterre, vágottan és szállítva kapható! 

Jánoshalma Kisfaludy utca 63
Tel: 77/403-188 vagy +3630-477-26-03

Ne utazzon máshová, 
nézzen be hozzánk!

Dr Gregó Sándor 
háziorvos, fül- orr- gége és 
tüdőgyógyász szakorvos 

magán rendelést tart 
minden munkanapon előzetes 

bejelentés alapján. Bejelentkezni lehet 
a 06-30/589-34-46 telefonszámon. 

Autószerelő, 
autóvillamosság-

szerelő vagy 
technikus 

munkatársat 
keres, kiskunhalasi 

márkaszerviz, minimum 
3 éves szakmai 
tapasztalattal. 

Jelentkezés a
juhasztibor@kbautoteam.hu

e-mail címen és a
 +36 30 518 1392

telefonszámon.

Víz, gáz, központi 
fűtés szerelés

Napkollektoros és 
hőszivattyús rend-
szerek kiépítése 

(referencia munkák)
06-30/9-671-296

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. 
Tel.: 06-30/602-2501

STÍLUS ÜZLET JANUÁRI AKCIÓJA
Konyharuha: 45.-                  Gyerekkád: 1199.-

Asztalterítő 5 db-os: 189.-
Pepo begyújtós: 299.-

 
További akciónkat keresse az üzletben!

SÓKAMRA,   INFRASZAUNA,   
FINN-SZAUNA

Helyszín: Jánoshalma, Dózsa György utca 71
Nyitva tartás:Hétfő-péntek : 8-1230-1330-17

                             Szombat:         8-12 
 

Ettől eltérő időpontban bejelentkezés alapján! 

Telefon: 20 482 0581 /Mészáros Márta/
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BORBOR
A MINDENNAPOKRA!A MINDENNAPOKRA!

– tini és alapkezelések
– ránctalanító, Bortherápiás

kezelés
– lazító, Csokoládé kezelés
– pigment foltok kezelése
– parafin kézkezelés
– alkalmi sminkek

Romsits Andrea
mesterkozmetikus
Jánoshalma, Berzsenyi u. 22.

Kiskunhalas, Fűrész u. 1
Tel: 06-30/256-97-26

– tini és alapkezelések

Az Önnek járó 
szépségért 

Ajándékutalvány

Földtulajdonosok figyelmébe!
A Bács-Zöldért Zrt. 

szántóföldi paprika termesztésére alkalmas 
2-10 ha nagyságú területet, illetve területeket 

bérelne, Bácsalmás, Jánoshalma Tompa 
és vonzáskörzetükben lévő településeken. 

Kiemelkedően magas bérleti díj fizetésével.

Közös kockázatviseléssel 
termeltetési szerződés 
megkötését megkezdtük Kápia- 

és Pritaminpaprikára.
Érdeklődni: +3630/6065680

Műszakivizsga-
biztost 
keres 

kiskunhalasi 
autószerviz. 

Jelentkezés a
juhasztibor@kbautoteam.hu 

e-mail címen 

és/vagy a 
+36 30 518 1392

telefonszámon.

Már régen nem arról szól a szilveszteri történet, 
hogy legyen–e, vagy sem! Az „igény” már túlmutat FELSŐ 
BÁCSKA határain is. Jól van ez így, hiszen nem csak 
a fantáziákat mozgatja meg – majd most MI leszünk a 
legjobbak – hanem egy picit az összetartozás a Sport ereje 
írja ezekben a napokban Jánoshalmán az élet vidámabb 
napjait. Mondhatnánk a foci örök. De azért ettől egy kicsit 
bonyolultabb a dolog. Az igény sok helyen nem párosul sem 
a lehetőséggel, sem az akarattal. Szerencsére Jánoshalmán 
valamikor ezt nem így gondolták – s erre akár büszkék 
is lehetnek, mi több legyenek is. Mert először csak „házi 
bajnokságot” terveztek a benevezett csapatoknak. Sok éven 
át 6-10 csapattal búcsúztatták az óévet. 

A vonzáskörzetben is híre ment, és „kopogtattak 
szorgalmasan”. Lett hát, a teljesség igénye nélkül „fúziós” 
csapat + Borotai + Rémi + Bácsalmási + Mélykúti + Bokodi,
+ Fehértói + Halasi, de a baráti, munkahelyi csapatok sem 
hiányozhattak. A „fejlődés” már sok-sok éven át 10-15 
csapatot regisztrált. Már eltűnt a „bocsika nem fájt, ne 
haragudj, piszi-puszi“ focizgatás, és lett belőle a környéket 
is megmozgató színvonalas torna. Ma már rangot jelent a 
Szilveszteri Tornát megnyerni. S az igény csak tovább nőtt, 
mint ahogy a csapatok létszáma is – Felső Bácska népe – 
sportbaráti jobbot nyújtott. Ma már 20! (húsz!), csapattal folyik 
a pontvadászat, és már nem amatőr szinten. A csapattagok 
között már van – győri, szegedi, kecskeméti, pécsi, de a 
vajdaságból is vannak itt a „mieinkből”. Tehát a heje-hújázás 
lassan indokolt is lehetne, de még sok a tenni való...Az 
viszont tény, hogy az Önkormányzat és a Városgazda Kft. 
minden dicséretet megérdemel, hiszen lehetőséget biztosít 
(anyagi) a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. Csak 
a rend kedvéért – akik ott voltak a díjátadási ceremónián 
(30-án 2400-kor) azok láthatták, illetve tapasztalhatták  – 
a város vezetése is fontosnak tartotta e késői órában ott 
lenni!! Volt is rendesen dolguk, a megannyi díjat majd egy 
órán keresztül osztották – nevezetesen – Czeller Zoltán 
Jánoshalma Város Polgármestere,  Kiss György Tanácsnok, 
Juhász Zsolt a Városgazda Kft. Ügyvezető Igazgatója, Szakál 
Lajos az Oktatási és Sport Bizottság  Elnöke, Madarász Attila 
Önkormányzati Képviselő.  Erre mondhatják azt, hogy ha 
az ernyő nem ázik be, a csapatok csak gólban (f)ázhatnak 
meg.   

Az elmúlt esztendő híre - 
VOLT   19 csapat 171 mérkőzés

Gondoljunk bele, ez most 200 labdarúgó (de inkább több) 
és annak többszöröse a szurkolótábor illetve a kíváncsi 

érdeklődő. 190 mérkőzésen győzködték egymást a minél 
előkelőbb helyezés elérése érdekében. Számolatlanul adták 
valamint kapták a „dugókat”. De a szervezők tudják, hogy 
mindig mindenki nem lehet elégedett, tehát a feladat adott – 
még odaadóbban és még nagyobb elszántsággal kell tenni 
a dolgukat, azaz a  részvevőknek és az „új” jelentkezőknek 
„élesztő” kúrát javasolnak, a „morgóknak” meg csend partit 
rendeznének reményeik szerint 2012.-ben 

Szilveszter – VAN ....    
Biróknak + lenni kellett...

Így szükséges és elengedhetetlen „kelléke” volt a játékveze-
tés is a tornának. Naná, már ők is többen lettek. De becsületük-
re legyen mondva – állták a sarat, mi több embert próbáló volt a 
mérkőzések időnként háborgó tengerében, a „sípnyelvezet” meg-
értése épp úgy a kifinomult hallású delfineknek, mint az időnként 
nagyot halló „bitliszeknek”. Nem volt könnyű dolguk, ám ahogy az 
a hivatalos dokumentumban is áll – OKLEVÉL – kiváló és kitűnő 
játékvezetésért mind a hárman:- Németh Nándor, Kriván Péter, 
Tatai Jenő bíró urak elismerésben részesültek. 

A forgatókönyvet „egyszerűen” újra az élet írta – ami azt gon-
dolom önmagában is említésre méltó. S talán az sem lebecsü-
lendő ilyenkor, hogy a csendes téli esték családi melegébe beköl-
tözik a szeretet, gyermekeink, unokáink örömtől pirosló arccal 
újra hiszik, hogy Jézuska illetve az Angyalkák „üzenetei” a kará-
csonyfa alatt, megint átöleli őket szeretetteljesen. Hiszen ilyentájt 
készülünk mi is átölelni a „világot”, remélve azt, hogy a szemünk-
be szökött könnycseppeket szétmorzsolja a gyermekek, unokák 
önfeledt és vidám játékos zsivaja, tölti meg majd újra az újeszten-
dőt.                                                                                                                         S ez így van jól!!!                                                                                                                                           

  LESZ folytatás... csak az évszám változik...2012!
Valamennyi résztvevőnek – csapatoknak, szurkolóknak, vagy 

csak „simán” kíváncsiskodó, azaz focit szerető kívülállónak 
köszönet jár mindezért, mert kétséget sem hagytak a felől, hogy 
érdemes odafigyelni és megszervezni a Dr. Fenyvesi Máté Sport-
csarnoknak az év utolsó „nagy tömegsport buliját”, hogy majd 
hátunk mögött hagyva az óévet, s a felcsendülő HIMNUSZ lel-
ket ölelő csendje után, az új évben is arra ébredhessünk, hogy 
LESZ – folytatás...!!

A Szilveszteri Kupa végeredménye

Csapat név Csapat vezető
 I. helyezett EXTRACTUM PHARMA Odrobina Zoltán

 II. helyezett SZEXI CSOKOLÁDÉ Molos Tamás
III. helyezett KOLB-ÁSZOK ifj. Szabó Gábor
IV. helyezett  ARANYHÁROMSZÖG Agócs Kristóf
V. helyezett FOTEX Tóth Milán

VI. helyezett ÜRGELYUKBÓL FÚJTAK Kovács Zoltán
VII. helyezett CRANK Horváth Ádám

VIII. helyezett DRINK TEAM Gyetvai Gergő
IX. helyezett TRÉ A BRÉ Rudics János
X. helyezett JUST DO IT Csillag Dániel

XI. helyezett PACAL Enesei Dániel
XII. helyezett ARK ROYAL Szemlics Bertram

XIII. helyezett HALAS ZSARUK Szarvas Zoltán
XIV. helyezett GENTLEMENS Sipos György
XV. helyezett VIKINGEK Agócs János

XVI. helyezett ALKESZKOSZ Tóth Viktor
XVII. helyezett ONLY WINE Horváth Tibor
XVIII. helyezett SZIRT-FA Kasziba Péter

XIX. helyezett KUTYASZÁJÚAK Ságodi Dániel
XX. helyezett SÖRDÖGÖK Papp Dávid

A torna legjobb kapusa :    MARÁCZI ÁDÁM  (ARK ROYAL) .
A torna legjobb mezőnyjátékosa : KISS BENEDEK (PACAL FC.)
A torna legtechnikásabb játékosa : VELEZ ATTILA (EXTRACTUM PHARMA)
A torna gólkirálya : SZÖLLŐSI TAMÁS (TRÉ A BRÉ)                                

esz-gé

Szilveszteri Pezsgő(s) Torna 2011.

Döntött a Tömeg(ek) Sport(ja) – VOLT, VAN, LESZ - folytatás
KIEGÉSZÍTÉS: A TÁBLA ÚJRA KITÉVE – “TELT HÁZ !!!”

hírei

Az ügyfélfogadás helye: 
Jánoshalma, Bajai út 66. (vízmű) 

Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
 Hétfő, szerda, péntek 
0830 – 1200 óra között,

Kedd 1330 – 1700 óra között 
Csütörtök szünnap

Újabb előrelépés történt a csatorna beruházás te-
rületén. Kiválasztásra kerül a közeljövőben a mér-
nök, aki felügyeli a kivitelezési munkákat. Ezután 
megindulhat a kivitelező kiválasztása is. Az idei 
év első időszaka mozgalmasan telik a beruházás 

eljut a megvalósítás tényleges szakaszába. 
Kérjük, hogy aki LTP szerződött kötött és hátraléka van,

 rendezze elmaradásait, mert a nem pontos fizetés 
állami támogatás csökkenést von maga után. 

A továbbiakban hiányzó összeget önerőből kell megfizetni. Felhívjuk szí-
ves figyelmüket, hogy azok az Érdekeltek, akik még nem, vagy csak na-
gyon keveset fizettek be LTP szerződésükre a Fundamenta Lakáskassza 
folyamatosan felmondhatja a szerződést, mely az állami támogatás tel-
jes elvesztését jelenti. Ennek következménye, hogy a 199.000 Ft megfize-
tése helyett a 260.000 Ft (egyösszegű) megfizetésére lesz kötelezett, 

A FELMONDÁST KÖVETŐEN!
Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll  rendelkezésükre  minden kérdésben.

 JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A

A Gála Étterem vállalja 
AZ ÚJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

150-200 FŐIG LAKODALMAK, CÉGES-, 
CSALÁDI RENDEZVÉNYEK 

LEBONYOLÍTÁSÁT

Telefon: 06-77/402-236 
Várjuk vendégeinket! 
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2011. 12. 10.-én került megrendezésre a Dr Fenyvesi Máté 
Sportcsarnokban a IV. Dr Fenyvesi Máté meghívásos Serdülő Te-
remlabdarúgó Torna. A Bácsbokod SK a Budapesti Grund FC a 
Jánoshalmi FC a Madaras SE és a Szeremle SK serdülő csapatai 
színvonalas mérkőzéseken döntötték el a helyezések sorsát.
Torna végeredménye: I. Grund FC Budapest
                                      II. Jánoshalma FC
                                      III. Szeremle SK
                                      IV. Madaras SE
                                      V. Bácsbokod SK
A Torna - gólkirálya: Szűcs Attila Grund FC
               - legjobb kapusa: Szűcs Lajos Grund FC (az NB I-es 
Pápa kapusának fi a)   
               - legjobb mezőnyjátékos: Gáspár Adrián Jánoshalmi 
FC
               - különdíjas: Náhlik Szabolcs Madaras SE
A díjakat, a tornát jelenlétével megtisztelő Dr Fenyvesi Máté adta 
át. A tornát harmadszor megnyerő Grund FC csapata véglegesen 
hazavihette az impozáns vándorserleget.

A JFC 2011. 12. 16.-án a Korzó étteremben tartotta meg 
a szezonzáró közgyűlését. Az értekezleten az elnökség 
beszámolt az évi rendes közgyűlés (2011. 06. 29.) óta vég-
zett munkáról és értékelte a csapatok őszi szereplését.                                                                                  

A felnőtt csapat a kitűzött céljának megfelelően erős középcsa-
patként szerepelt a szezon során, és ha az utolsó hazai mérkő-
zésen nem botlik meg akkor teljesen elégedett lehetne a tabellán 
elfoglalt helyezésével is. Az ifjúsági csapat a várakozásokkal el-
lentétben lényegesen jobban szerepelt, és egy kis szerencsével 
még a dobogó harmadik fokát is elérheti a tavasz folyamán.
A fi atal női csapatból meghatározó játékosok távoztak el és ez 
meglátszott az eredményeken is. A tehetséges fi atal játékosok 
további fejlődése és a tervezett kecskeméti igazolások eredmé-
nyesebb tavaszi szereplést ígérnek.
A JFC elnöksége örömmel számolt be, hogy az MLSZ elfogadta a 
támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejleszté-
si programját. Ennek megfelelően a Tao. 
adókedvezmény lehetőségeként a jánoshalmi gazdasági társasá-
goktól 2 229 300,- FT támogatásban részesülhet, mely összeget 
elsősorban az utánpótlás nevelésére fordíthatja.
A szép számban jelenlévő meghívott vendégek és egyesületi 
tagok a közgyűlést egy fi nom vacsora elfogyasztásával fejezték 
be.

A JFC női csapata szokásának megfelelően 2011. 12. 28.-án 
külön is, tartott szakosztályi értekezletet ahol Gál László edző a 
következőképpen értékelte a csapat 2011. évi szereplését: 
„Jó hangulatú felkészüléssel készültünk a tavaszi startra, bár a 
csapat motorja. Fenyvesi Evelin a tél folyamán az FTC-be igazolt. 
Ez óriási veszteség számunkra, bátran állíthatom, hiányát még 
mindig gyászoljuk.                                                              Eltelik még 
pár év Jánoshalma utánpótlás nevelésében, mire hasonló képes-
ségű játékos felnevelkedik. Mire betöltötte a 15. életévét, addigra 
hatszor húzta magára a magyar válogatott mezét. Doszpodné 
Kovács Krisztinára se számíthatunk mindig.
Tavasszal kevés pontot szereztünk, de a rájátszásig elég volt.
Szurkolóink segítségével 2:0-ra nyertünk a városföldi csapat el-
len.
Harmadikak lettünk, ezt sikernek értékelem. A nyarat végig 
edzettük tisztességesen. De az első füttyszó elhangzása előtt 
Patocskai Rita is az FTC-be igazolt, az NB-1-es felnőtt keretbe. 
Füstöt Zsuzsanna tanulmányai miatt lemondta a szereplést. Az 
ősz folyamán Szabó Bianka Németországba költözött. Érkezett 
egy új játékos, Lengyel Pamela Bajáról.
Az őszi start előtt látszott nagyon nehéz lesz, de még nehezebb 
lett.
Akik látták a mérkőzéseket, azok biztos egyetértenek velem, hogy 

senkivel szemben sem játszottunk alárendelt szerepet. Csak saj-
nos a pontok nem jöttek. Szerencsénk sem volt, még az után-
pótlás nevelésünk sem tudta pótolni a távozókat. Tisztességes 
munkát végeztünk.
A mi néző közönségünk a megyében a legnagyobb. Ezekkel, a 
sorokkal köszönöm meg kitartásukat. Akkor is kijöttek a találkozó-
inkra, amikor nem ment annyira és bíztatták a lányokat. Ígérhe-
tem, a tavasz sokkal jobb lesz, mert minden sorozatnak egyszer 
vége lesz.”

Egy örömteli esemény történt a Hajós elleni hazai mérkőzés előtt 
2011. 11. 13.-án.
Ekkor került átadásra játékosunknak, Szabó Kornélnak a 
2010/2011 évi megyei II. osztály Déli csoportjában megszerzett 
gólkirályi címének az átadására. Kornél akkor még a Csávoly 
csapatában ontotta a gólokat. A lejátszott 30 mérkőzésen 38 gólt 
szerzett és ezzel abszoult első helyezést szerzett a B-K megyei 
II. osztály bajnokságában, ugyanis az Északi csoport gólkirálya, 
Ronkó Zsolt csak 36 gólt ért el. Ezúton is gratulálunk Kornélnak 
ehhez a szép sikerhez. Reméljük, hogy sérüléséből felépülve ta-
vasszal már a JFC színeiben is hasonló teljesítményre lesz ké-
pest.

Felhívjuk kedves szurkolóink fi gyelmét, hogy egyesületünk 
2012. 02. 18.-án első alkalommal – hagyományteremtő céllal – 
megrendezi az I. Felső Bácskai Öregfi úk Lábtenísz Tornát a Dr 
Fenyvesi Máté Sportcsarnokban. A résztvevő csapatok: Ferenc-
városi TC, Grund FC, Bácsalmás PVSE, Mélykút SE, Hajós FC, 
Jánoshalmi FC. 
Szintén a sportcsarnokban kerül megrendezésre 2012. 02. 04.-én 
a XXXIV. Majoros Aladár Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna, valamint 
2012. 02. 11.-én a XXXIV. Hunyadi János Felnőtt Teremlabdarú-
gó Torna is.

Minden kedves szurkolónkat 
szeretettel várjuk a lábtenisz és a 

teremlabdarúgó mérkőzésekre!

Hajrá JFC!

Ádám Gyula
JFC elnök

Hírek a Jánoshalmi Futball Club életéről

RAW Fekvenyomó 
Bajnokság Jánoshalmán!

Ismét a dobogón!
 December 3.-án, szombaton, a Jánoshalmi  Dr. 
Fenyvesi Máté Sportcsarnokban került megren-
dezésre az  I. RAW. (fekvenyomó ruha  nélküli) 
Országos Bajnokság.
A Nemzetközi  Erőemelő  Szövetség (IPF) ta-
vaszi elnökségi ülésén a NOB instrukciónak  
megfelelően elhatározta, hogy követi az  úszók 
példáját  és folyamatosan visszatér a  hagyomá-
nyos – fekvenyomó ruha nélküli -  versenyek ren-
dezéséhez.  Felhívta a nemzeti tagszövetségeit,  
hogy  döntésüknek megfelelően már  2011-ben 
rendezzenek  RAW  versenyeket, mivel  2012-
ben  az IPF Svédországban rendezik az első  
RAW  Világjátékokat,  majd a Világ és Európa 
Bajnokságokat. A Magyar Erőemelő Szövetség (  
MERSZ)   előbb egyesületeinek hívta fel 
fi gyelmét a  RAW  versenyek rendezésére(pl. a 
jánoshalmi  „ Aranyalma” Kupa/, majd
tavasszal  megrendezte  Tabon az I. RAW  csa-
patbajnokságot (ahol a JÁNOSHALMI  CSAPAT 
lett az  ORSZÁGOS  BAJNOK.
  Most a jánoshalmi  csapat  volt az egyéni baj-
nokság házigazdája. A  pompás külsőségek
mellett a  hazaiak ezúttal is  kitűnően szerepeltek. 
A nem hivatalos  csapatversenyben a II.helyet,  
egyéniben pedig több helyezést értek el.

Részletes eredmények:
Csapat: 
1.  Marvel Team, Vésztő (edző:  Berke Lóránd) 53   pont
2.  JÁTESZ S.E. Jhalma (edző: Haász László) 48   pont
3.  Bihari Szabadidő és Sportegyesület Berettyóújfalu
                                          (edző: Ungai János) 46   pont.

férfi   csapat  indult  a versenyen.10 
Egyéni: 
(csak a jánoshalmi versenyzők eredményei /
-  66  kg.-ban
 II.  Földvári Csaba 122,5  kg.
-  74  kg.-ban
 III.  Patyi Zoltán 145,0  kg.
 IV.  Csíszár Dávid 140,0  kg.
-  83  kg.-ban
 I. Kubatov Géza /Országos Bajnok/
   180.- kg.
 IV.Szigeti Tamás 150.- kg.
-  93  kg.-ban
 IV.Bársony Attila 160.- kg.
 VI. Kohl Ferenc 142,5 kg.
-  105  kg.-ban
 I. Schauer Kornél (Országos Bajnok)   
   205.- kg.
A jánoshalmi versennyel befejeződött a 2011 évi 
Magyar Kupa versenysorozat is  A hat verseny-
ből álló egész évben tartó vetélkedés végered-
ménye jelenleg kiszámítás alatt van, melyről a 
februári számban fogunk tájékoztatást adni.
A  jánoshalmi  versenyzők  2012 január 1.-ig   pi-
hentek, majd kezdték a felkészülést a   2012-es  
Világ- és  Európa  Bajnokságra.

A válogatott keret tagjai:  Földvári Csaba  (fel-
nőtt),  Patyi Zoltán (junior), Kubatov Gáza (fel-
nőtt/, Bársony Attila (masters I.),  Kohl Ferenc 
(junior)
Schauer   Kornél (felnőtt)  és  Kolompár  Árpád 
(ifjúsági).
Mivel  a  májusi Világbajnokságig csak egy ver-
seny lesz  a Szövetség  „vezérkara”  Kijelölte a 
Világbajnokságra készülő  Fekvenyomó váloga-
tott keretet, melynek tagjai között van hét jános-
halmi versenyző: Schauer Kornél, Kubatov Géza, 
Földvári Csaba a felnőtt, Patyi Zoltán, Kohl Fe-
renc  junior, Kolompár Árpád  ifjúsági és Bársony 
Attila masters korú versenyzők. Kívánunk nekik 
sikeres felkészülést és az előző évihez hasonló 
sikeres szereplést!

Asztalitenisz
Asztaliteniszezőink szereplése továbbra is a vá-
rakozásnak megfelelő.
A  serdülő és ifjúsági korú játékosaink szépen 
fejlődnek, mint ezt a korosztályos 
versenyeken elért eredmények is bizonyítják, de 
az erős felnőtt mezőnyben csak rész sikereket 
érnek el  egy-egy játszma illetve mérkőzés ere-
jéig.
Legutóbb Baján szerepeltek, ahol   17-1  arány-
ban szenvedtek vereséget, győzelmünket ifj. 
Zentay Tamás szerezte. Idősebb játékosaink hol 
betegség, hol egyéb irányú elfoglaltság miatt az 
idegenbeli mérkőzéseken többnyire nem tudnak 
részt venni.

Íjászat
A Szakosztály elkészítette   2011  évi beszá-

molóját, melyet majd a januárban megtartandó 
egyesületi közgyűlésen terjeszt a tagság elé.   
Konkrét tény, hogy a Szakosztály teljesítménye  
felemás képet mutat. Aggasztó létszámhiánnyal 
küzd.  A  minősített mindössze hatan vannak. Ez 
igen  kevés. Az újjáalakult szakosztályvezetés-
nek, Petróczky Ferenccel  az élen minimum  11 
főre kell a létszámot  növelni. A Szakosztály má-
sik arca  örömteli, vidám.

Ennek oka, hogy versenyzőink  nemükben 
és korosztályukban az ország legjobbjai közé 
tartoznak, melyről tanúbizonyságot adnak a ma-
gyar Bajnoki érmek.

2012-re mind a létszámban, mind az eredmé-
nyességben további eredményességet várunk

Természetjárók
       A  természetjárók továbbra is a Mária-Zelli  
téli gyalogos. nordic-walking és  sí túrájukat, 
melyre  17 résztvevő jelentkezett, de továbbiak 
jelentkezését is várjuk.
Az  Egyesület nevében kívánunk min-

den kedves sportbarátnak, szur-
kolónak és versenyzőnek  sike-
rekben gazdag,  eredményes és 

nagyon boldog Új  Esztendőt!

Haász László

JÁTESZ  hírek!

További aranyérmek  és helyezések AW  Országos Bajnokságon! 
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Bejelentést tett B. R Jánoshalmi lakos ismeret-
len tettes ellen aki 2011. december 1. 17 óra 30 
perc, és 2011. december 2. 8 óra közötti időben 
a TRIGO-FIX Kft. tulajdonát képező kék színű, 
MAN típusú, tehergépkocsiból tanksapka lefeszí-
tés, és lopásgátló feltörés módszerével eltulajdoní-
tott kb. 10 liter gázolajat. A tehergépkocsi a Mély-
kúti utca 3. szám alatt lévő telephely előtti parkoló-
ban állt. A bűncselekmény elkövetése során 4.500 
forintlopási kár keletkezett. A bűncselekmény elkö-
vetése során 30 ezer forint rongálási kár keletke-
zett. Továbbá ugyanabban a parkolóban parkoló: 
K. Á. Jánoshalmi lakos tulajdonát képező lila-sár-
ga színű; Scania típusú; tehergépkocsijának zárt 
tanksapkájának zárját kitörte a tanksapkát levette, 
és a tankból 2011. november 25. 8 óra és 2011. 
december 2. 8 óra közötti időben eltulajdonít 300 
liter gázolajat. A helyszínen tapasztalt friss gáz olaj 
folyás arra utalt, hogy a K. Á. sérelmére elkövetett 
gázolaj lopást is 2011. december másodikéra vir-
radóra éjszaka követte el az ismeretlen tettes. A 
lopással okozott kár: 130 ezer forint; A rongálással 
okozott kár: 15 ezer forint. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) 

bekezdés b. pont I. fordulata szerint minősülő - 
figyelemmel a (2) bekezdés II. fordulat d. pontra 
kisebb értékre elkövetett betöréses lopás bűntett-
ének megalapozott* gyanúja miatt-

K. J Jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2011. december 2. éjfél és 2011. 
december 9: óra között a Szemere utca folytatá-
sában található dűlőút mellett található bekerített 
hobbikertben lévő ház bejárati ajtaját feltehetően 
testi erővel benyomta majd a házból 10 db. farost 
lemezt, sparhelt platnit valamint 30 fa gyümölcsös 
ládát tulajdonított el. A lopási kár: kb. 30 ezer forint, 
a rongálási kár pedig mint egy : kb. 20.000. Ft. 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a 
(2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb 
értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult Sz. G. Kilián György 
utcai lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki 2011.december 8-án 22: és december 
9-én 10 óra közötti időben a Dr. Fenyvesi Máté 
Sportcsarnok külön terméből a sértett által egy 
asztalon hagyott mobiltelefonját eltulajdonította. A 
lopással okozott kár: 50 ezer forint.

 

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a 
(2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb 
értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt 

Eljárás indult D. L. 6440 Jánoshalmi lakos 
feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2011.07.01-én 10 óra és 2011.12.11-én 10 óra 
között a Kéleshalom külterületén található tanyás 
ingatlanán kivágott és eltulajdonított 1 db 46 cm 
tőátmérőjű diófát kb. 40 ezer forint. értékben.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 
bekezdés II. fordulat d. pontja szerint minősü-
lő dolog elleni erőszakkal szabálysértési érték-
re elkövetett lopás vétségének megalapozott gya-
núja miatt eljárás indult 2011. december 13-án 
15 óra 30 perckor történt állampolgári bejelen-
tés alapján ismeretlen tettes ellen, aki Jánoshal-
ma Szondy utca 37/A sz. alatti romos lakóház vil-
lanyóráján lévő plombát leszakította, a villanyóra 
biztosítékát felkapcsolva egy konnektorba dugott 
hosszabbítóval szabálytalanul áramot vételezett 
és tulajdonított el. 

 
A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a 

(2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb 
értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt eljárás indult 2011. december 13-án 
19 órakor történt állampolgári bejelentés alap-
ján ismeretlen tettes ellen, aki Jánoshalma Kélesi 
utcai lakóháznál a korábban DÉMÁSZ által meg-
szüntetett áramszolgáltatást szabálytalanul visz-
szakötötte - légkábelre vezetéket rakva azt a házá-
nak rendszerével összekötve - azon szabálytala-
nul áramot vételezett és tulajdonított el. 

Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 
bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb 
értékre elkövetett lopás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt eljárás indult a FER-FAG Kft. 
bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2011.decemkber kilencedikét megelőzően, pon-
tosan nem ismert időben a Kft tulajdonát képező, 
Kéleshalom erdőrészéből kitermelt és eltulajdo-
nított  11 köbméternyi fát mintegy. 150 ezer forint 

értékben.

Jánoshalma Rendőrőrs büntetőeljárást kezde-
ményezett ismeretlen elkövető ellen K. F. jánoshal-
mi lakos sérelmére elkövetett rablás gyanúja miatt. 
Az eljárás során őrizetbe vette K. Sándor jánoshal-
mi és K. Róbert jánoshalmi lakosokat. A két sze-
mély megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
2011.december 15-én 20 óra körüli időben a Bajai 
utcán K. F. jánoshalmi lakost kerékpárjáról lelökte, 
tettleg bántalmazta és háromezer forint készpénzt 
vett el tőle. K. F. az előzetes orvosi vélemény alap-
ján 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szen-
vedett. Mindkét gyanúsítottal szemben korábban 
vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt 
folytattak eljárást. 

Eljárás indult id. S. I. jánoshalmi lakos ellen 
fia Ifj. S. I. feljelentése alapján az alábbiak sze-
rint. Ifj. S. I. 2011. december 21-én bejelentést 
tett a Jánoshalma Rendőrőrsre, miszerint a azon 
a napon 13 óra körüli időben édesapja őt telefo-
non azzal fenyegette, hogy megöli, amennyiben 
nem árulja el édesanyja tartózkodási helyét. Ezen 
fenyegetést megerősítette a bejelentő barátnője K. 
B., aki a bejelentőnek elmondta, hogy apja megje-
lent náluk egy fegyvernek látszó tárggyal és élet-
veszélyesen megfenyegette fiát, valamint az ott 
tartózkodó barátnőjét is. A későbbiekben az idős 
S. I. azzal is fenyegetőzött, hogy magát is lelö-
vi, de végül nem volt nála semmilyen fegyver. A 
nevezett személytől várható, hogy továbbiakban is 
zaklatja fiát, ezért őrizetbe vételére került sor a 
fenyegetés napján.

A Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a 
(2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb 
értékre elkövetett lopás vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt, mert Jánoshalma Rendőrőrsre 
telefonon bejelentették, hogy a Kélesi utca egyik 
lakóházában az ott lakók áramlopást követnek el, 
a villamos hálózatra szabálytalanul rákötöttek. A 
Jánoshalma Rendőrőrs, büntető eljárást indított 
lopás elkövetése miatt..

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  Tér jen be hoz zánk!

 

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

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

Ügyeleti beosztás, 
Január 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. 
Faddi Zoltán, 8. Dr. Faddi Zoltán, 
9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Kishonti 
Attila, 11. Dr. Gregó Sándor, 12. Dr. 
Faddi Zoltán, 13. Dr. Csoboth Johan-
na, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Mikó 
Attila, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. 
Faddi Zoltán, 18. Dr. Csoboth Johan-
na, 19. Dr. Vándor Ilona, 20. Dr. Mikó 
Attila, 21. Dr. Csoboth Johanna, 22. 
Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Tom-
pa László, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. 
Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Faddi Zol-
tán, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. 
Vándor Ilona, 29. Dr. Vándor Ilo-
na, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr. Tom-
pa László, 
Február, 1. Dr. Gregó Sándor, 2. Dr. 
Kishonti Attila, 3. Dr. Csoboth Johan-
na 

Csak  SÜR GŐS és
 ÉLET VE SZÉ LYES 

eset ben ve he tő igény be!
Ellátási területe:
Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom 

bel- és külte rü le te.
Ideje: 

munkanap okon: du. 17 órá tól más-
nap reg gel 7 órá ig tart. 
Hét vé gén és ün nep nap okon: 
pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző 
nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet 
kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Or vo si ren de lő 
          Já nos hal ma, Arany J. u. 13
          Te le fon: (06) 77/401-088

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek

Lapunk legközelebb 2012. február 3-án jelenik meg 

Keze lés  és 
tanfo lyamok,

Sza la i  Csaba Koppány
természetgyógyász

Japán masszázs!

w w w . s z c s k . h u 
06 -70 /634 -63 -64

született 

GRATULÁLUNK!

2011. december hónapban

forrás: Jánoshalma Rendőrőrs

Rendőrségi hírek
A jánoshalmi rendőrőrs indokolt esetben

 a 06-20/539-64-99 telefonszámon hívható
 éjjel – nappal

Házasságot kötött:
Gyenes Gyula és Harczi Edit
Herczeg Tamás és Kiss Borbála 
Papp Zoltán és Pécsi Renáta.

Szépségpatika: Miskolczi Nóra
Fodrász, pedikűrös,  talpmasszőr

Jánoshalma, Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alapján  Tel: 

06-70/5038213 

Elfekvő autó és traktor alkatrészek, 
tartozékok,felszerelések
(MTZ,IFA,UAZ,ZUK,LADA, stb.) 
  csapágy, szimering,ékszij.

Jánoshalma, Czobor u. 21.
Tel: 06-70/319-68-08

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: 
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt. 
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Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
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6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla 
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi. 

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M IJ Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

0,5 l-es dobozos sör 4% Lindenhof  99,- Ft 198,- Ft/liter

1,5 l-es ásványvíz  (savas és savmentes)(Super Auqa) 50,– Ft 33,- Ft/liter

2 l-es Origo szénsavas üdítők 89,– Ft 45,- Ft/liter

1 l-es Aloha habfürdő 199,– Ft
Narancs 169,– Ft/kg

Szabó Lizett (Anyja neve: Tettinger 
Adrienn), Kancsár Martin, (a.n: Gás-
pár Ágnes), Raáb Dóra Maja, (a.n: 
Rácskai Beáta), Vecsernyés Dóra, 
(a.n: Vecsernyés Tímea), Dorcsák 
Rita Noémi, (a.n: Dorcsák Ágota 
Eszter), Ferenczi Árpád, (a.n: Gás-
pár Szimonetta).

2012-ben is szeretettel várjuk kedves Ügyfeleinket!
Kiru-Tel Kft.

Jánoshalma, Dózsa György  u. 86.
Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.

Baja, Arany J. u. 2.
Baja, Csermák tér 4.


