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2017. február 3-án jelenik meg 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK  
BOLDOG és EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG Új ESZTENDŐT KÍVÁN

A LAP KIADÓJA ÉS 
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA!  

Kedves Jánoshalmiak!
Jánoshalma Városi Önkormányzat minden 

munkatársa, a családom, és a magam 
nevében szeretettel, békességgel, 
egészséggel teljes boldog Újévet 

kívánok városunk minden lakójának!
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
Láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 
Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem
2017. január 3.

Tisztelettel: 
Czeller Zoltán polgármester

Imahét  
a keresztények egységéért 

január 18-20-ig 18.00 órai kezdettel. 
 — Január 18-án, szerdán igét hirdet Milánkovics Dániel baptista lelkész 
a katolikus kápolnában, 
 — Január 19-én, csütörtökön igét hirdet Balogh Róbert református lelkész 
a katolikus kápolnában,
 — Január 20-án, pénteken igét hirdet Menyhárt Sándor plébános a bap-
tista imaházban.

Utána lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre is tea és süti mellett. Minden-
kit szeretettel hívunk a közös imaalkalmakra.

BÚÉK 2017!
Jól ismerjük ezt a kis szót. Boldog Új Évet Kívánok! – hagyományosan 

ezt jelenti a legtöbbünk számára. Jókívánságainkat, vágyainkat is kifeje-
zi. Szeretnénk az újévben boldogan, egészégben, jólétben élni. Azonban 
a fizikai állapotunkhoz a lelki egészségünk, jó létünk adja meg az alapot. 
Keresztényként ezt így fejezhetjük ki: Bízd Újra Életed Krisztusra! 

Reá, mint szilárd alapra építhetjük egyéni, családi, közösségi életün-
ket. Reá bízzuk minden napunkat, kéréseinket, vágyainkat. Tőle kérjük az 
erőt, útmutatást jó terveink megvalósításához, embertársainkkal való kap-
csolatunknak a kölcsönös megbecsülésre és segítésre való alapozásá-
hoz. Rá bízzunk magunkat minden reggel, hozzá emelve a szívünket, az 
életünket. Így nem fog hiányozni az ő áldása, segítsége az életünkre. Ezt 
kívánom mindannyiunknak: akarjuk mindennap újra és újra Krisztusra bíz-
ni az életünket!

Sándor atya plébános

Tájékoztató a 
fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt 
jánoshalmai Lakosságot, hogy 2017. január hónapban kétalkalmas díj-
mentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a 
gyűjtési napon reggel 6 óráig, és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt 
kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Kérjük, hogy a kidobásra ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől 
szíveskedjenek megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint a 
begyűjtést akadályozza az idegen anyag. 

Adott napon a település teljes területén begyűjtésre kerülnek a fenyőfák!
Fenyőfabegyűjtés időpontjai Jánoshalmán január 13. és  23.
Tisztelettel:

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Január elsején, déli 12 óra 32 
perckor sírt fel az első 2017-es 
baba a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház szülészetén. Grébel Adél 
Ivett ötven centivel és 3700 gram-
mosan jött a világra. Édesanyja, 
Károlyi Katalin és párja már nagyon 
várták közös gyermekük érkezését. 
A kislány igen népszerű az osztá-
lyon, ugyanis különleges, arany-
színű haja van, ami nagyon ritka.

A kórház nevében, egy szép 
gesztus keretében köszöntöt-
ték a babát és büszke kismamát 
az intézmény vezetői. Romhányi 
Zoltán főigazgató, Lengyel János 
orvosigazgató és Kellner M. Bar-
nabásné ápolási igazgató adott át 

egy ajándékcsomagot, valamint 
egy emléklapot. Katalin elárulta, 
hogy Adél jó baba, eszik és utána 
jókat szunyókál.

Erről egyébként mi is meggyő-
ződhettünk, mert sem a zajok, a 
beszélgetések, sem pedig a fény-
képező vakujának villanása nem 
zavarta. Az édesanyja pedig elme-
sélte nekünk, hogy miért is az Adél 
Ivett keresztneveket választották. 
- Közös döntés volt a párommal, 
tulajdonképpen már az első pilla-
natokban eldőlt. Az Ivettet pedig a 
szülők iránti tiszteletből kapta a kis-
lányunk - mondta Katalin, akik idő-
közben már megérkeztek jánoshal-
mi otthonukba 

Hazatért Jánoshalmára 
az év első babája

Itt az igazi tél

Karácsony előtt többször mutatta meg szépséségt a tél. A megvílágított 
főtéri  deres fák csodálatos látványt nyújtottak. Néhány nap múlva  esett 
egy kis hó városunkban, mely alőlegezte az ünnepi hangulatot. Most január 
első hetében isméét vékony fehér lepel borította be városunkat, igazi hideg 
idővelo párosulva. Ez az idő kihülés veszélye miatt óvatosságra is int.

Borszentelés

Karácsonyi hangverseny

Ismét színvonalas zenei élményben volt része mindazoknak, akik néző-
ként ott voltak a decemberi karácsonyi hangversenyen  Az est során fel-
léptek a Hunyadi és Szent Anna iskolák növendékei, és a Lajtha művé-
szeti iskola szólistái, valamint a MIthras Vegyeskórus. Köszönet  az estért! 

Vitorlással az óceánon

AZ Érdekes emberek, érdekes helyek sorozat keretében december 
16-án déliután Nagy Zoltán tartott jó hangulatú előadást Vitorlással az 
Atlanti-óceánon címmel,. Megismerkedhettünk a nagy vizi vitorlás élet rej-
telmeivel. Köszönet érte az előadónak és a szervezőknek. 

Amióta létezik, a bort a 
lélek italának tartja az ember. 
Szent János napja (december 
27.) a magyar hagyományok 
szerint is a bor megáldásá-
nak ideje. Ezen a napon min-
den család bort vitt a kápolná-
ba, hogy a pap áldását kérje 
rá. A szentelt bornak ugyanis 
mágikus erőt tulajdonítanak, 
amivel beteg embert és állatot 
is gyógyítani lehet. Ezen fel-
ül lehet önteni belőle a boros-
hordókba is, hogy ne romol-
jon el a bor.
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A Jánoshalmi 
Egészségfejlesztési 

Iroda 2016-ban több, 
városi viszonylatban 
nagysikerű, kimagas-
ló nézőszámú, ingye-
nes rendezvényt szer-
vezett. Vendégül lát-
tuk Papp Lajos Szé-
chenyi-díjas szívse-
bészt, (a Pécsi Tudo-
mányegyetem nyugal-
mazott egyetemi taná-
ra, valamint PTE ÁOK 
Szívgyógyászati Klini-
ka korábbi igazgatója, 
a Kaposvári Egyetem 
emeritus professzora), 
Pál Ferenc atyát, (köz-
ismert nevén Pál Feri, 
katolikus pap, mentál-
higiénés szakember), valamint Rubint Réka személyi edzőt, különböző fit-
neszkiadványok és edzésprogramok szerzőjét. Remélhetőleg akik részt vet-
tek ezeken a programokon, megszívlelik az itt elhangzottakat, és ezáltal 
igyekeznek többet megtenni testi-lelki egészségük megőrzéséért.

A Jánoshalmi Művésztelepen 2016. július 1-én a Jánoshalmi Napok keretében 
kiállítás nyílt, a vendégeket Czeller Zoltán polgármester köszöntötte. A tárlatot 
Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész, művészeti író és 
filmrendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti 
tagozatának tagja nyitotta meg.

A Jánoshalmi Napok sztárvendége Nagy Feró énekes, zenész, dalszö-
vegíró volt. Zenekarával, a Beatrice-vel megtartott nagysikerű koncertjén 
benépesült a város Főtere.

A Jánoshalmi Napok ünnepélyes megnyitója után a Dáridó (TV2) és 
a Muzsika TV műsorokból ismert Kaczor Feri énekeltette meg a népes 
közönséget.

 Délvidéki testvértelepülésünkről, Szenttamásról minden évben elláto-
gatnak hozzánk a Hímzőkör tagjai. Kiállításukat Kiss György tanácsnok 
nyitotta meg a Jánoshalmi Napok alkalmával.

Szeptemberben a Járási Szüreti EXPO egyik emlékezetes eseménye a Temerini 
Szirmai Károly Magyar Művészeti Egyesület amatőr színjátszó csoportjának szín-
padi produkciója volt, Tűvétevők címmel.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 
megrendezett ünnepi műsor keretében a Bácska-Topolyai Kodály Zoltán 
Magyar Művelődési Központ rendkívül színvonalas műsorral állt színpad-
ra. A táncszínházi előadás a Cirkalom táncegyüttes, a Csalóka és Fokos 
zenekar, a Tátika néptáncosai, az Auróra Beszédművészeti Műhely, vala-
mint Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondó és Tóth Péter versmondók 
közreműködésével készült.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ keretében működő 
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében érkezett városunk-
ba Gryllus Vilmos Kossuth-díjas zenész, előadóművész. Az Imre Zoltán 
Művelődési Központban megrendezett teltházas koncertje a Városi Csalá-
di Egészségnap valamint a Gyermeknap rendezvényeit színesítette május 
hónapban.

 Jánoshalma múlt-
jának megőrzése, a 
történelmi események 
jánoshalmi viszony-
latban való megje-
lenítése érdekében 
két kiemelkedő ese-
mény történt. Az év 
első felében megú-
jult az I. világháborús 
emlékmű, amely már 
néhol megsüllyedt, és 
megkopott, a felíratok 
elhalványultak rajta. A 
felújítási munkálato-
kat Árpás László helyi 
kőfaragó végezte. Az 
56-os események 60. 
jubileumi évfordulójára 
a város vezetése áta-
dott a jövő nemzedé-
kének egy új emlék-
művet, ezzel is emlé-
ket állítva városunk 
mártírjának, dr. Szobo-
nya Zoltánnak.

Elmondhatjuk, hogy óvodánk már nyugdíjas korba lépett, mivel tavaly, 
színvonalas ünnepség keretében fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte, 
a napjainkban Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- 
és Gyermekjóléti Központ nevet viselő, sokrétű nevelési feladatot ellátó 
intézmény. A városi Lajtha László Művészeti Iskola Horváth Mária szemé-
lyében új vezetővel, új tanszakokkal várja növendékeit 2017-ben is. Felvé-
telünk az intézmény tanév végi záró rendezvényén készült, ahol a csopor-
tos néptánc oktatást végző pedagógusok, a Röpülj Páva kategória győztes 
Bácska-Topolyai Cirkalom Táncegyüttes művész tanárai mutatkoztak be.

Városgazdálkodási feladatok

A Városgazda Kft. 2016-ban is sokrétű tevékenységet folytatott a város-
ban. Csapadékvíz elvezető árkok rendbetételét, áteresz cseréket, új csa-
padékvíz elvezető árkok kialakítását, parkolók kialakítását, régiek felújítá-
sát, javítását, gépi földmunkákat végzett a város bel és külterületén. Ezen 
kívül a hirdetőtáblák javítása, újak készítése, járdaépítések és javítások, 
közterületi utak kátyúzása, javítása, felújítása, a belterületi utak javítása, 

Csapadékvíz csatorna tisztítása focipálya mögött

Visszapil lantás az elmúlt évre  
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 Egyre népszerűbb a Kossuth utca 5. sz. alatti Művésztelep, mind a 
művészek, mind a látogatók körében. 2016-ban a város vezetése arra 
törekedett, hogy Jánoshalma felkerüljön az „ország művészeti térképére”. 
Több időszakos kiállítás megnyitására is sor került, valamint a már hagyo-
mányosnak mondható nemzetközi alkotóművész tábor is megrendezés-
re került. Felvételünkön Zsáki István topolyai festőművész alkotás közben, 
illetve a kiállítás megnyitók elmaradhatatlan szereplői, Juhászné Zelei Judit 
(zongora), Horváth Mária (ének) művésznők.

a külterületi földes utak javítása, a zöldfelületek kezelése, faültetések, a 
téli síkosság mentesítés, a közterületen gyűjtött hulladék összegyűjtése és 
elszállítása, a gallyak begyűjtése és zúzása (hasznosítása), a betontörme-
lék gyűjtése, zúzása, felhasználása (közterületi utaknál) is a feladatköré-
be tartozott. A városgazdálkodási feladatok ellátásához 2016-ban több kor-
szerű gép is került beszerzésre, mely gyorsítja és hatékonnyá tette a fel-
adatok ellátását.

Csemetekerti düllőút javítása

Wörösmarty utca és Petőfi utca sarkán útjavítás

Polgármesteri Hivatal előtti zölt felület átalakítása

Kálvária utca áteresz kicserélése1

Halasi út járda szakasz javítása

Lehel utca javítása

Munkaügyi központ előtt pakkoló kialakítása.

Téglagyár utca zárt csapadékvíz csatorna kialakítása

Bajai úti buszmegálló környékén térkő javítása9

Közfoglalkoztatás

Közélet, gazdaság

Kultúra és sport

Márciusban a Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. 7 programmal indította el 
a közfoglalkoztatást. Ezek voltak a Helyi sajátosságokra épülő, a Bio- és 
megújuló energia, a Mezőgazdasági, a Belvízelvezetés, a Belterületi köz-
utak karbantartása, és az Önkormányzati Útőr programok. A Hosszabb 
időtartamú foglalkoztatási programban az önkormányzat intézményeiben 
foglalkoztattak munkásokat, összesen 180 fő került bevonásra a felso-
rolt programokba. 2 ha területen konyhakerti kultúrákban termeltek zöld-
ségféléket, fűszer- és pritaminpaprikát 5 ha területen, burgonya termelés-
sel 2,78 ha területen foglalkoztak szántóföldi gazdálkodásban. A konyha-
kertekben termelt zöldségféléket (pl.: karalábé, sárgarépa, vöröshagyma, 
stb.) és a szántóföldön termett burgonyát a helyi Diákélelmezési Konyha 
számára adták át.

Júniusban Jánoshalmán ülésezett a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. (A 
felső képen balról jobbra haladva Czeller Zoltán polgármester, aki köszön-
ti a résztvevőket, az asztal mögött Rausch Sándor alelnök, Rideg Lász-
ló elnök, dr. Szigeti László főjegyző). Az ülést követően a Közgyűlés tagjai 
megtekintették a járás legjelentősebb ipari vállalkozásának, a Renner cég-
nek legújabb, egyben saját fejlesztésű termékét, a jelenleg még fejlesztés 
alatt álló RENNER traktort.

A járás területén működő takarmánygyártással és szárnyas állat feldolgo-
zással foglakozó tekintélyes vállalkozás, a Bács-Tak cégcsoport Jánoshal-
mán (IV. ker. 18/A) végzett fejlesztése következtében az év végére megú-
jult a keltető üzem. Felvételünk a napjainkban legkorszerűbb technológiával 
termelő üzem alapkőletételén készült. A tervek szerint 2018-ban Mélykúton 
egy újabb szárnyas feldolgozó üzem kerül átadásra, amely több műszakban, 
közel 300 fő munkavállalót foglalkoztat majd. 

A Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda szakmai elképzelései kerül-
tek továbbfejlesztésre a központi játszótér (Jankó Játszó) és a Gála étte-
rem melletti, azóta nagy népszerűségnek örvendő szabadtéri fitnesz park 
eszközeinek felállításával. Az Iroda terveinek megvalósítását az Összefo-
gás Jánoshalmáért Egyesület annyiban segítette, hogy a kiállított 5 db tor-
na eszközből kettő az egyesület 2015. évi jótékonysági báljának bevételé-
ből került megvásárlásra.

Visszapil lantás az elmúlt évre  

Az úszás oktatás és az úszni vágyók igényeinek kielégítése érdekében 
az idén is elvégeztük az uszoda szükséges karbantartását.
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Minden Kedves 

Ügyfelünknek sikerekben, 
egészségben gazdag,  

Boldog Új Évet Kívánunk! 
2017. évben is szeretettel várjuk 

kedves ügyfeleinket!
 
Elérhetőségeink:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 800-1200 és 1300-1700

 kedd: 800-1200

 szerda: 800-1200 és 1300-1600

 péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály
E-mail cím: hatosagi@gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271   Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335   Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: @gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 700-1700

 kedd: 800-1200

 szerda: 800-1600

 csütörtök: 800-1800

 péntek: 800-1200

A BKMKH JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATAL HIVATALOS 
INTERNETES OLDALÁN  ÁLLÁS AJÁNLATOKAT IS TALÁL-
HAT!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes 
oldala a www.bkmkh.hu címen érhető el. 

A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala legfris-
sebb, naprakész információi is megtalálhatók a Járási hiva-
talok címszó alatt a következő helyen: http://bkmkh.hu/janos-
halmi_jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalálhatók aktuális híreink, a 
Hivatal és szervezeti egységei: Kormányablak Osztály, Fog-
lalkoztatási Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály elérhe-
tőségei, nyomtatványok továbbá tájékoztatók az intézhe-
tő ügyekről.

A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása alapján aktuá-
lis állás ajánlatokat is meg lehet tekinteni. 

A járási hivatalok dokumentumai között nagyon sok kére-
lem és bejelentés nyomtatvány található, ill. letölthető, melyek 
a www.bkmkh.hu/letoltesek oldalon érhetők el.

Kérjük, más honlapokról hivatalunkkal kapcsolatban ne 
tájékozódjanak, mert sajnos nem mindenhol cserélik az infor-
mációkat, lehetnek már elavult tájékoztatások. 

Jánoshalma, 2017-01-02.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2016.12.29
 

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma-Mélykút 120.000 – 150.000,-Ft
Pultos Ált. iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Silver Funny Kft Jánoshalma 127.000 – 161.000,-Ft
Húsipari szakmunkás Szakmunkásképző Borotai Sertéshús Zrt. Borota 161.000, -Ft
Takarmánykeverő gép kezelője Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 170.000,-Ft
Gépjármű – és  motorkarbantartó, javító Szakmunkásképző C és C Kft. Jánoshalma 129.000,-Ft
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr Általános iskola, Szakmunkásképző C és C Kft. Jánoshalma (vidék) 129.000,-Ft
Lakatos Szakmunkásképző C és C Kft. Jánoshalma 129.000,-Ft
Hegesztő, lángvágó Szakmunkásképző C és C Kft. Jánoshalma 129.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola C és C Kft. Jánoshalma 111.000,-Ft
Élelmiszer-ipari mérnök/Főborász Főiskola, egyetem Kunvin Kft. Jánoshalma 300.000,-Ft
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású gimnázium, szakközépiskola LTE-COM Kft. Kiskunmajsa 129.000,-Ft
Pincér Általános iskola, szakmunkásképző Sarolta 2014. Bt. Jánoshalma 127.000 – 161.000,-Ft
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Sarolta 2014. Bt Jánoshalma 127.000 – 161.000,-Ft
Takarítónő Általános iskola, szakmunkásképző Sarolta 2014. Bt Jánoshalma 63.500 – 80.500,-Ft
Autószerelő Szakmunkásképző BÁCSGÉPKER Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző BÁCSGÉPKER Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Gépjármű műszaki vizsgáztató Szakközépiskola, gimnázium + gépjármű vizsgáztatói tanfolyam BÁCSGÉPKER Kft. Jánoshalma 190.000 – 210.000,-Ft
Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:  6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-17.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Meghívó
 Meghívjuk Önt az

Országos Rendőr-Főkapitányság 
Személyügyi Főigazgatósága 
határvadász állásajánlatáról 

szóló tájékoztatójára.
Időpont: 2017. január 19-én 

(csütörtökön) 10 órától 12 óráig.
Helyszín: BKM KH Jánoshalmi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
(munkaügyi kirendeltség)
 Cím: 6440 Jánoshalma, 

Kölcsey utca 12. 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
által megvalósított EFOP-1.1.1-15 számú, „Meg-
változott munkaképességű emberek támogatá-
sa” elnevezésű kiemelt projekt elsődleges célja a 
korábbi tapasztalatok hasznosításával a megválto-
zott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-pi-
aci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabili-
tációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci 
aktív eszközök alkalmazásával. 

A program keretében megtörténik a programrészt-
vevők, potenciális munkavállalók felkészítése, hogy 
képessé váljanak a nyílt munkaerő-piacra történő be-, 
illetve visszalépésre. Segítséget nyújtunk a megma-
radt képességekhez igazodó, annak megfelelő mun-
kakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munka-
vállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek össze-
hangolásában és a foglalkoztatók megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók befogadására való fel-
készítésében. 

A program megvalósítására az Emberi Erőforrások 
Fejlesztése Operatív Program 1.1. intézkedése kere-
tében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfi-
nanszírozás által biztosított forrás használható fel.

Célcsoportok
A projekt közvetlen célcsoportját azon megvál-

tozott munkaképességű emberek alkotják, akik a 
7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet alapján elvégzett 
komplex minősítés szerint B1, B2, C1, C2, D, E kate-
góriákba tartoznak. A megváltozott munkaképességű 
személynek a projektbe való bevonást megelőzően 

jelentkeznie kell a megyei kormányhivatalok I. fokú 
Rehabilitációs Hatóságánál.

A sikeres elhelyezkedés és a tartós foglalkoztatás 
érdekében a projekt segítséget és támogatást nyújt a 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkozta-
tása terén még tapasztalattal nem rendelkező foglal-
koztatók számára.

A program által nyújtható szolgáltatások, támo-
gatások

A program keretében, széleskörű, egyénre szabott 
komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és 
mentori szolgáltatás igénybevételére van lehetőség. 

Támogatás nyújtható a képzésben való részvétel-
hez, új szakképzettség, szakmai ismeret megszer-
zéséhez.

(Képzési támogatásban nem részesülhet az a cél-
csoporttag, aki a TÁMOP 1.1.1-12/1, TÁMOP 5.3.8-
11/A.1, TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konstrukciók kereté-
ben képzésben részesült és a képzést sikeresen 
elvégezte, kivéve, ha a képzés sikeres befejezésétől 
számított két év eltelt.)

Elhelyezkedéséhez foglalkoztatást elősegítő bér- 
illetve bérköltség-támogatást nyújtható. (Támoga-
tott foglalkoztatásban nem részesülhet az a célcso-
porttag, akivel összefüggésben a TÁMOP 1.1.1-12/1, 
TÁMOP 5.3.8-11/A.1, TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konst-
rukciók keretében 6 hónapot meghaladó időtartam-
ban bérköltség támogatás került támogatásra.)

Lehetőség van önfoglalkoztatóvá válást elősegítő 
támogatás nyújtására is.

Kérjük, hogy az EFOP irodában történő megjele-
nése során az első alkalommal hozza magával:

Ellátást megállapító határozatát,
Szakértői bizottság szakvéleményét, vagy szakha-

tósági  állásfoglalását,
Rehabilitációs tervét, amennyiben rendelkezik 

azzal,
Rehabilitációs kártyáját, amennyiben rendelke-

zik azzal.
Amennyiben érdeklődik vagy részt kíván venni 

programunkban, kérjük további információért keresse 
fel az Önhöz legközelebb eső irodánkat!

Az EFOP-1.1.1-15 program irodáinak elérhetősé-
ge: 

Megyei irodáink címe Elérhetősége

6000 Kecskemét,  
Csányi J. krt. 14.

76/889-180; 
mobil: 70/640 51 54; 
70/640 51 56

6500 Baja,  
Eötvös u. 6/A

79/200-131; 
mobil: 70/640 51 48

6300 Kalocsa,  
Szt. István kir. út 36-38.

78/600-721; 
mobil: 70/640 51 46

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Rehabilitációs Szakmafejlesztési Főosztály
EFOP-1.1.1-15-2015-00001
ott un

TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló  

„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”elnevezésű kiemelt projektről
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Majoros Aladár 1896. június 2-án 
Erdélyben született, de a triano-
ni ország feldarabolás után család-
jával együtt Jánoshalmára mene-
kült. Nagyszerű irodalom-történe-
lem tanár és sportvezető volt. 1920-
ban alapították a Majoros testvérek, 
Hermann Khón, Klingla Károly, Ver-
mes a Jánoshalmi Testedző Egye-
sületet. Az újonnan alakult csapat 
az első években a felső-bácskai 
és a kiskunsági alosztályban sze-
repelt. Az egyesület első pályája a 
város központjában, a mai Mező-
gazdasági Szakiskola helyén volt. Előbb vállalati köny-
velő, majd 1931-től a helyi polgári fiúiskola tanára lett. 
A hazafiasságot és a magyar irodalom szeretetét adta 
tovább tanítványainak. Ugyan ebben az évben indult 
meg a helyi sportújság: a Sportnapló, melynek felelős 
szerkesztője Majoros Aladár volt. 1932-ben került sor 
a jelenlegi pálya avatására. Az 1930-as évek második 
felében a JTE-t megszüntették. Ezután Majoros Ala-
dár tanár úr iskolás fiúkból (Tátrai Pál, Berkovics Antal), 
leventékből és a JTE fiatalabb játékosaiból megalapí-

totta a Jánoshalmi Sport Egyesületet, 
elnöke kisebb-nagyobb megszakítások-
kal Majoros Aladár tanár úr lett. Évtize-
deken át ő volt a helyi sportélet főszer-
vezője. Ez idő alatt jó nevelő munkája 
eredményeként több országos hírű lab-
darúgó került el Jánoshalmáról, így pl. 
Rendek István, Fenyvesi József és a 
76-szoros válogatott dr. Fenyvesi Máté 
is. Több generációt is ő indított el ezen 
az úton, így pl. Újvári Géza, Benko-
vics Antal, Csesznegi István, Taskovics 
Tibor és sokan mások is nála kezdtek el 
futballozni. Nagy hatással volt a jános-

halmi sportéletre, nagyszerű pedagógus és futballedző 
volt. Majoros Aladár nevéhez fűződik Jánoshalmán a 
szervezett labdarúgás meghonosítása. Irányításával a 
JSE NB III-as csapat lett. Minden lehetőséget kihasznált 
a futball támogatása érdekében.  Majoros Aladár emlé-
két a téli időszakokban, a sportcsarnokban évről-évre 
megrendezett, nevéről elnevezett ifjúsági futball bajnok-
ságok és egy utca őrzi. Jánoshalma labdarúgásának 
egyik legnagyobb egyénisége volt. 1994-ben Jánoshal-
ma Város Posztumusz Díszpolgára lett.

2015. szeptember 11. napján lépett hatályba azon 
törvénymódosítás, amely több ponton módosította töb-
bek között a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvény rendelkezéseit. A jogszabályváltozás egyik 
kiemelt eleme, hogy hatálybalépésével a Budapes-
ti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel bír a 
határon átnyúló, online adásvétellel vagy szolgálta-
tással összefüggő fogyasztói jogviták elbírálása tekin-
tetében.

Mindez azért kiemelkedő jelentőségű, mert ezál-
tal mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára 
egyaránt hatékonyabb vitarendezés áll rendelkezés-

re – adott esetben magyar fogyasztó és a külföldi cég 
vagy a hazai vállalkozás és másik tagállami fogyasz-
tó – vitájában.

A gördülékeny intézkedést fokozza továbbá, hogy 
2016. február 15. napjától immáron elérhető az EU 
valamennyi hivatalos nyelvén az a ,,békéltető honlap’’, 
amely egyszerű, gyors lehetőséget biztosít a felmerült 
vitarendezésben. E fajta eljárás legfőbb erénye, hogy 
elektronikus úton zajlik, mely által magában hordozza 
az e-ügyintézés számos előnyét.

Amennyiben panasszal kíván élni online adásvéte-
li vagy online szolgáltatási szerződés kapcsán, úgy azt 
megteheti a https://webgate.ec.europa.eu/odr inter-
netes hivatkozás alatt, az ott meghatározottak szerint.

A fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén – online vita-
rendezési kapcsolattartó pontként – a Budapesti Békél-
tető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 
99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 
10.) nyújt tájékoztatást az alábbi elérhetőségek vala-
melyikén:

Telefon: +36 1 488 2033 
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu

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 adományozásá-
nak konkrét feltételeit a 19/2008(IX 
.12.) Ör.sz. rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javasla-

tot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak 

negyede ,
b.) szakmai érdekképviseleti szer-

vek,
c.) a városban működő bejegyzett 

társadalmi, gazdasági szerve-
zetek, intézmények,

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

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos 
állampolgár,

f.) „Az év vállalkozója” díjra javas-
latot tehetnek fentieken kívül az 

egyéni vállalkozó vagy a gaz-
dasági társaság munkavállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonat-
kozóan a javaslattételre jogosult 
egy alkalommal díjanként csak 
egy személyre (közösségre) tehet 
javaslatot.

A javaslatokat 2017. március 1. 
napjáig Jánoshalma Város Polgár-
mesterének kell megküldeni. (Pol-
gármesteri Hivatal – 6440 János-
halma, Béke tér 1.)

A javaslati lap és a rendelet a 
www.janoshalma.hu címen elér-
hető, letölthető.

Jánoshalma  
Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató
a kitüntető címek adományozásáról

Hogyan védekezzünk a 
madárinfluenza ellen?

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak 
vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullá- 
sához vezet. A H5N8 vírus embereket nem betegít 
meg, azonban minden állattartónak fontos az 
alábbi óvintézkedéseket betartani:

Tartási mód, takarmánytárolás
A szárnyasokat tartsa zárt, fedett helyen, hogy 

ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal. 
Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót 
védje megfelelő erősségű madárhálóval!

Az állatok takarmányát és ivóvizét szintén tartsa 
fedett, oldalról is zárt helyen.

FONTOS!
Ha az állattartó a hatósággal nem működik együtt, 

vagy nem tartja be a jogszabályban foglaltakat 
(Isd. 1-2 pont), az a kártalanításból kizáró ok lehet.

Fokozott higiénia
Fokozottan figyeljen a higiéniai szabályok betar-

tására. A szárnyasokkal való érintkezés előtt és 
után alaposan mosson kezet szappannal, bő vízzel.

Háztáji körülmények között se használja más cél-
ra az állatok gondozásakor viselt öltözetet, bele- 
értve a cipőt, csizmát is.

Mindennap alaposan tisztítsa meg az állatok gondo-
zása során használt szerszámokat, eszközöket.

Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, 
használjon nejlon- vagy gumikesztyűt.

Új állomány vásárlásakor az újonnan vásárolt állato-
kat különítse el a már meglévőktől.

Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel ren-
delkező vállalkozóval szállíttasson el.

Ha baromfiállományában bármilyen rendellenes-
séget tapasztal, beteg, vagy gazdasága közelében 
elhullott madarat talál, hívja vagy értesítse állator-
vosát vagy a területileg illetékes járási kormány- 
hivatalt

Biztonsággal fogyaszthatok 
a baromfitermékek

Az állategészségügyi hatósági intézkedések 
eredményeképpen a madárinfluenza járványban 

érintett állatok termékei nem kerülhetnek keres-
kedelmi forgalomba, így minden Magyarorszá- 
gon legális kereskedelemben kapható baromfi hús, 
tojás biztonsággal fogyasztható.

Az Európai Unió számos tagállama mellett hazán-
kat is érintő madárinfluenza járványban kimutatott 
szerotípus (H5N8) kapcsán eddig még sosem for-
dult elő emberi megbetegedés. Ettől függetlenül 
a kereskedelembe a hatósági védekezés kapcsán 
ártalmatlanított állatokból származó termék (hús, 
tojás) nem kerülhet. E szigorú szabályoknak oka a 
járványvédelem, mert a hússal, a tojással a vírus 
az érintett területről kivihető és más fogékony, 
azaz baromfi fajok megbetegedését okozhatja. 
A legális kereskedelemben vásárolt baromfihús és 
baromfitermékek tehát a címkén szereplő lejárati 
ideig biztonságosan fogyaszthatok, azok az állatokat 
sem fertőzhetik.

A madárinfluenzáról
Az influenzavírusokról általánosságban elmond-

ható, hogy az érzékenyebb vírusok közé tartoznak. 
Túlélőképessége nagymértékben függ többek 
között a vírustörzstől, a környezet páratartalmától, 
pH-jától, ásványi sók, illetve napfény jelenlététől 
stb. Hidegben nagyobb a vírus túlélőképessége, így 
fagyasztott húsokban viszonylag hosszú ideig, hűtő-
ben tartott tojásban pedig akár 20 napig is fertőző- 
képesek marad. Fontos azonban, hogy 70 °C-on a 
vírusok garantáltan elpusztulnak, így a háztartások- 
ra jellemző ételkészítési technikák és az alapvető 
élelmiszer-biztonsági szabályok (alapos sütés-főzés, 
megfelelő konyhai higiénia, nem hőkezelt alapanya-
gok elkülönítése stb.) betartása mellett a baromfi 
hús és a baromfi termékek biztonságosan fogyasztha-
tok, nem jelenthetnek veszélyt.

A témában további hasznos információ található 
a NÉBIH honlapján a „Gyakran ismételt kérdések a 
madárinfluenzáról” írásban:: http://portal. nebih. gov. 
hu/hu/-/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-madarinfluenzarol

n bih
portal.nebih.gov.hu

A Jánoshalmi Baptista Gyülekezet a Cipősdoboz átadó ünnepség során, december 21-én  380 gyereknek tudott 
örömet okozni, s szebbé tenni a karácsonyát.  Milánkovics Dániel lelkész ezúton is köszönetet mond mindenkinek, 
aki valamivel hozzájárult a cipősdobozok tartalmnak összeállításához, elkészítéséhez. 

Itt jegyezzük meg, hogy december 20-án teltházas rendezvényt sikerült szerveznie a gyülekezetnek a legkiseb-
bek számára, akik nagyszerű bábdarabot láthattak a Bajai Baptista Bábcsoport jóvoltából.

Lakossági tájékoztató
BAROMFITARTÓK FIGYELMÉBE

Szeretettel meghívunk  
minden kedves érdeklődőt

Martinek Erzsébet
kiállításának megnyitójára,  

melyet 2017.01.12-én 17 órakor tartunk

az Imre Zoltán Művelődési Központban.

A kiállítás megtekinthető 2017.01.26-ig

Határon átnyúló, online fogyasztói jogvitája van? 
Intézze online, gyorsan, egyszerűen!

Előtérben a helyi értékek
Majoros Aladár életútja

Cipődoboz akció

https://webgate.ec.europa.eu/odr
http://portal
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Gyermeklánc Óvodában tör tént
Ünnepi várakozás a Gyermeklánc Óvodában

Már december első napjaiban  mondókákkal, énekekkel és dalokkal 
elkezdtünk készülődni a közelgő, nagy ünnepre. Az elmúlt évekhez hason-
lóan, az idén is nagyon sok kispajtással és szüleikkel együtt vártuk, a jó 
öreg Mikulást. A vidám ének, és a gyerekek csalogató hangja hamar közénk 
hívta a nagyszakállú Télapót.

Dr. Kinigopulosz Márta pszichológusunk, mint minden hónapban, most 
is választ adott a bennünk megfogalmazott kérdésekre. December minden 
napja nálunk is a várakozás jegyében telt. Mézeskalácsot sütöttünk, téli 
díszeket készítettünk, angyalkákat festettünk és ragasztottunk, így han-
golódtunk a gyerekekkel a szeretet ünnepére. Nem múlhatott el nap 
karácsonyi dalok hallgatása nélkül. A lágy szépen csengő dallamok, a 
mézeskalács illata és a mi kis közösségünk lehetővé tette, hogy örökben 
teli napokat varázsoljunk a Gyerekház falai köré.

Szeretetben és boldogságban gazdag új évet kívánunk! 
Továbbra is várunk mindenkit!

A Nyitnikék BK. Gyerekház dolgozói: Mártika, Ági és Niki
Címünk: Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház 

Jánoshalma  6440
Petőfi S. utca 35 

FEJLESSZE 
INFORMATIKA TUDÁSÁT 

állami támogatással 
INGYENESEN!

16-65 év közötti érdeklődők jelentkezését várjuk.

INDULÓ képzések JÁNOSHALMÁN
1. csoport 2017.01.14.
2. csoport 2017.01.16.

ÉLJEN A LEHETŐSSÉGGEL,  
NE MARADJON LE RÓLA! 

Érdeklődni lehet: 06-70/632-3047 vagy 
 bacsszakma612@gmail.com 

December a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekházban

A Temerini Kertbarátkör tisztelettel 
meghívja Önt és Egyesületét a

XX. Vince-napi Nemzetközi 
Borfesztiválra és Borkóstolóra, 

a temerini Sportközpontba.
Mintaátvétel:

2017 január 11. (szerda) 08-18 óra 
2017. január 12 (csüt.) 08-18 óra 

2017. január 13. (péntek) külfőldi kiállitók
Helyszín : Ifjúsági Otthon

Újvídéki u. 403.
Borbírálat:

2017 január 14.(szombat) 11 óra.
Eredményhirdetés és díjkiosztás:

2017 január 21-én 14 óra
Helyszín: Sportközpont

A részvétel pontos feltételei  a facebook: Temerini 
Kertbarátkör címen találhatók, vagy a  

kertbaratkor@parabolanet.com címen lehet érdeklődni 

December hónap első hétvégéjén a hideg ellenére is benépesült a temp-
lom előtti tér. Az egyházközség szervezett adventi vásárt és közös főzést. 
Köszönet azoknak, aki az adventi vásár előkészítésén lebonyolításában 
segítettek, ajándékokat készítettek, részt vettek és adakoztak. Ezzel az 
összefogással 166.355 forinttal segítették a máltaisok karácsonyi akcióját. 
. Köszönet érte mindenkinek!

Ünnepre készülve

mailto:bacsszakma612@gmail.com
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„ANNA-MATER” 

A tehetség utat tör
Kecskés Noémi immár hetedik éve iskolánk diákja. 2013-ban, azaz 

kilenc éves korában kezdett kézilabdázni a JSE-ben. Rátai Róbertné edzé-
seit látogatta. Még ebben az évben átigazolt Kiskunhalasra az NKSE, majd 
NKSC egyesületéhez.

2013-ban a Kalocsa Kupán az U10-es csapatban elnyerte a gólkirály 
címet.

A Kiskunhalas U11-es csapatában két évig vezette a góllövőlistát. A kis-
kunhalasi NKSC-ben eltöltött idő kiválóan megalapozta, egyben ugródesz-
kát jelentett, a 2015. évi Kozármisleny, szintén U11-es csapatához történő 
átigazoláshoz. A „sportélet” és a sportban való hit itt kezdett igazán komo-
lyabbá válni. A kezdeti nehézségek - mint a jóból még jobbá, a kitartóból 
még kitartóbbá, a küzdőből, még nagyobb harcossá válni - ellenére, kiváló-
an azonosult a kozármislenyi csapat célratörő és fegyelmezett légkörével.

A heti négy edzés, meghozta a csapat számára, az eredményt. 2015 
évében Tökölön országos bajnokok lettek, maguk mögé utasítva a Debre-
cen valamint a Győri ETO utánpótlás csapatait.

Az országos bajnokságon kívül a Kozármisleny SE keretében több 
kupán is részt vettek.

Az egy évet felölelő ETO kupa szintén a kozármislenyi csapat győzel-
mével zárult.

A Debreceni Sportegyesület által szervezett Főnix Kupán a döntőben a 
házigazda csapatát verték meg, s így elsők lettek.

A Győri ETO által rendezett nemzetközi szintű Balázs Kupáról is elhoz-
ták az első helyezésért járó aranyérmet. Ezen a kupán Noémi egyéni telje-
sítményét is díjazták, ő lett a döntő legjobb játékosa.

A megtisztelő címért járó kupát a Győri ETO felnőtt csapatának játéko-
sa, Orbán Adrienn adta át.

A Kozármisleny színeiben eltöltött másfél év amennyire fárasztó (utazá-
sok, a szabadidő minimálisra csökkenése), de annyira a technikai tudást is 
fejlesztő eredményét tekintve, megérte. 

Jelenleg a kozármislenyi csapattal a kiemelt U13-ban játszik, ahol még 
nem ért véget a bajnokság.

Ettől a sporteseménytől elsősorban tapasztalatot és technikai tudás fej-
lesztését várják, hiszen a kozármislenyi csapat  a mezőny legkisebbjeit  
illetve legfiatalabbjait képviseli.

NÁLUNK TÖRTÉNT 

Szent Miklós püspök az óvodában

Idén is nagy izgalommal várták az óvodás gyermekek Szent Miklós püs-
pök érkezését. A nagy napot már hetek óta lázas készülődés előzte meg. 
A gyermekek izgatottan készültek, verseket és dalokat tanultak, amit lelke-
sen mondtak el a Mikulásnak.

Ezután Szent Miklós megkezdte a csomagok kiosztását, amelyet min-
den gyermek mosolyogva, vidáman fogadott. Mivel ebbe az óvodába csak 
jó gyermekek járnak, így senki sem kapott tőle virgácsot. A gyerekek mel-
lett az óvó néniket és a dajkákat is megjutalmazta a Mikulás a jó munká-
jukért. Búcsúzóul a kicsik még énekeltek, és megígérték neki, hogy egész 
évben jók lesznek, hogy jövőre újra eljöjjön hozzájuk.

Horváth Andrea

Mikulás érkezése az iskolába

December 5-én este Szent Miklós püspök lelkes segítői gyülekeztek a 
környéken. Kis idő múlva már szorgos kezek munkálkodtak azon, hogy a 
sok-sok piros zsák megteljen finomságokkal. Másnap – hó hiányában – 
lovak gördítették a várva várt vendég kocsiját az iskola udvarára. Elsőként 
az alsó tagozatosoknál tett látogatást, ahol a csomag mellé minden kisdiák-

nak jutott egy-két kedves szó is. A felsős osztályokról sem feledkezett meg 
a Mikulás, itt az ajándékhoz még több jó tanács járt a fiataloknak. A jó meg-
figyelőknek feltűnhetett, hogy a bölcs püspök igen jól informált volt az elmúlt 
év eseményeivel kapcsolatban. Természetesen mindenki ígéretet tett, hogy 
törekszik a jóra, és megfogadja az intelmeket.

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal segítették Szent Miklós püs-
pök látogatását.

DÖK

Kukucskáló

2016. december 14-én a leendő elsős gyermekeknek „suliba hívoga-
tó” Kukucskáló foglalkozást tartottunk. Programunk kezdetén Gyetvainé 
Kaszás Eszter igazgatónőnk gondolatait hallgathatták meg a résztvevő 
gyermekek és szüleik. Ezután Csofcsics Erika tanítónő mesével ajándékoz-
ta meg a kicsiket. Az ehhez kapcsolódó feladatokat az okostáblán oldhat-
ták meg, így belekóstolhattak e  népszerű eszköz használatába. Az angol 
és német nyelv rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek Niki néni és Ági néni 
révén. Ezután kézműves foglalkozáson vehettek részt, melyen az adven-
ti készülődés jegyében angyalkát és rénszarvast készítettünk. Végül rövid 
kötetlen beszélgetésre is sor kerülhetett, ahol a szülők az intézményben 
folyó munkáról, szokásokról érdeklődhettek. Vidám hangulatban telt a dél-
után, az ovisok megbarátkoztak egymással és a pedagógusokkal is. Sze-
retettel látjuk őket további iskolai programjainkon.

 Horváthné Kocsis Tünde

Bács-Kiskun Megyei 
Matematikaverseny

2 0 1 6 . 11 . 2 8 - á n 
rendezték a megyei 
matematika verseny 
döntőjét – több más 
helyszínnel együtt – 
Kiskunhalason. Az öt 
döntőbe jutott diákunk 
közül ketten részt 
vehettek a Kecske-
méten megrendezett 
díjátadó ünnepségen: 
Hajnal Bálint (7. osz-
tály) a 8. és Lengyel 
József (3. osztály) a 
9. helyezést érte el, 
melynek jutalmaként 
oklevelet és könyv-
jutalmat vehettek át. 
Faddi Ede (3.o.) a 26., Varga Bence (5.o.) a 19., és Kosóczki Balázs 
(8. osztály) is a 19. helyen végzett. Gratulálunk a szép eredményekhez! 
Köszönjük Varga Ferencnek és Vargáné Sere Csillának a kiskunhalasi uta-
záshoz nyújtott segítségét.

Enesei Péter

Közös karácsonyi gyertyagyújtás 
a Katolikus Óvodában

Ebben az adventi időszakban is, mint minden évben a különböző prog-
ramjainkon keresztül lehetőséget adtunk a szülőknek és a gyermekeknek, 
hogy mindannyiunk szívében megszülessen a Megváltó. Közösen készítet-
tünk adventi koszorút, különböző díszeket, majd a gyermekekkel mézeska-
lácsot sütöttünk. December 19-én délelőtt meggyújtottuk a negyedik gyer-
tyát az adventi koszorún, majd Menyhárt Sándor plébános atya szavai 
adtak lelki töltekezést. Ezen az ünnepségen a katolikus Iskolásaink betle-
hemes játékát láthatták a vendégek és a gyermekeink, majd minden cso-
port elmondta énekét, versét, amit erre az alkalomra tanult. Átadták a saját 
készítésű kis ajándékaikat, majd jó étvággyal fogyasztották el a mézeska-
lácsot.

Dr Miskolczi Józsefné

Karácsonyi együttlét
Az év utolsó hetei a készülődés, a várakozás napjai. A tanév lendületes, 

mozgalmas hónapjai után jól esik egy kicsit megállni, a másikra irányíta-
ni figyelmünket. December utolsó tanítási hetének hétfőjén az Imre Zoltán 
Művelődési Központban gyűlt össze iskolánk minden diákja, hogy együtt 
készüljünk Megváltónk születésére. 

Az együttlét örömét növelte a gyönyörűen feldíszített terem, a kará-

csonyfa látványa. Tanulóink hetek óta szívvel-lélekkel készültek műsorszá-
maikkal. Kicsi színjátszósainktól a Betlehemi fogadós című darabot, míg 
a nagyobbaktól a Csavargók éjszakáját láthattuk. Alsós és felsős énekka-
runktól csodálatos dallamok csendültek fel. 3. b osztályosaink a Betlehem 
című jelenettel és a Szentkarácsony című dalra koreografált tánccal vet-
ték ki részüket a készületekből. Az osztály egyik tagja - Radvánszki  Domi-
nika - egy ősi népi imát adott elő dalolva. Köszönjük a felkészítő pedagó-
gusoknak: Buzder Mónikának, Csapóné Sarok Enikőnek, Csofcsics Eriká-
nak, Friebertné Radvánszki Ritának, Mészáros Gábornak és Nagyné Bényi 
Máriának áldozatos felkészítő munkáját. 

Szente Mariann

Lelki nap az iskolában
Az Adventi időszak Jézus születésének ünnepére való felkészülés, a 

reményteli várakozás ideje. A december 20-án megtartott lelki nap is a 
Kisded fogadására készítette fel a gyerekek lelkét. A program szentmisé-
vel kezdődött, majd Puskás Antal pálos szerzetes, Menyhárt Sándor plé-
bános atya és Tamás Sándor káplán atya irányításával folytak osztályon-
ként a lelki foglalkozások. A délelőtt folyamán a tanulók osztályfőnökük-
kel együtt kézműveskedtek, karácsonyi dalokat énekeltek, meghitt hangu-
latban beszélgettek. A gyerekek a nap végén élményekkel gazdagon, tisz-
ta szívvel térhettek haza.

Völgyesiné Marancsik Tünde

Diákolimpia Futsal 
Teremlabdarugó Kupa

2016. december 9-én Baján, a Magyarországi Németek Általános Műve-
lődési Központjának sportcsarnokában rendezték meg a diákolimpia futsal 
teremlabdarúgó kupa nagykörzeti döntőjét a 7-8. osztályos fiú focistáknak. 
A tornán kilenc csapat vett részt Bajáról, Bácsalmásról, Érsekcsanádról, 
Vaskútról és Jánoshalmáról.  A sok indulóra való tekintettel három csopor-
tot sorsoltak ki 3-3 csapattal, akik körmérkőzéseket játszottak egymással. 
Mi a másodikak lettünk, ezért nem jutottunk tovább. Ennek ellenére tanuló-
ink az ügyes, technikás játékukért sok elismerő szót kaptak a szervezőktől.  

Komáromi Róbert

Szegeden korcsolyáztunk
December 16-án pénteken délután egy busznyi tanulóval  Szegedre 

utaztunk korcsolyázni. A legtöbb gyerek már évek óta rendszeresen űzi ezt 
a téli sportot, de voltak kezdők is, akik most ismerkedtek meg lényegében 
a korcsolyával. Több kisebb-nagyobb esés után szinte mindenki egyedül 
„küzdött” a jégen, a segítséget jelentő palánkot vagy kezeket elengedve. 
A nagy lelkesedésre való tekintettel megbeszéltük, hogy januárban ismét 
csúszkálunk egy jót.   

 Komáromi Róbert

SZÜLŐI SZEMMEL 
Repül az idő, kislányom idén fejezi be az alsó tagozatot az iskolában. 

Visszaemlékszem négy évvel ezelőttre, az első tanítási napra, milyen izga-
tottan várta… és nem csalódott azóta sem. A köszönet elsősorban az osz-
tályfőnököt - Csofcsics Erikát - illeti, aki töretlen energiával, lelkesedés-
sel fordul minden egyes diák felé, hogy megfejtse személyiségük és így 
a motiváció kulcsát. Úgy gondolom, hogy ez az első négy év elég lelki és 
szellemi alap a folytatáshoz.

Az iskola életét apró változások színesítik. Ilyen a felsős diákok kezde-
ményezésére indított iskolai csengőhang választás, „modernizálás”, amibe 
mi is belehallgathatunk. Valamint a szülők nagy örömére az aulában elhe-
lyezett monitor, amin az iskolai programjaikba nyerhetünk betekintést. A 
negyedik évfolyamtól a diákok csoportbontásban tanulhatják a matematika, 
magyar nyelv és idegen nyelv tantárgyakat, így lehetőség van arra, hogy 
aki jobban halad a tananyaggal, emeltebb szinten sajátíthassa el az adott 
tantárgyat. A tanulás mellett számos lehetőség van az egyéb készségek 
fejlesztésére is szakkörök formájában. Gazdag a választék: zeneoktatás, 
énekkar, színjátszó szakkör, különböző sportok. Nagy öröm a foci mellett a 
kimondottan lányoknak kitalált látványsport. A gyerekek különböző verse-
nyeken, rendezvényeken mutathatják be tudásukat.

Ilyen szép alkalom volt a karácsonyra készülődés időszaka! A gyerekek 
nagy lelkesedéssel, odaadással gyakoroltak az iskola karácsonyi ünnep-
ségére. A műsor odafigyelő meghallgatása, a közös lelki nap a téli szünet 
előtt, mind segítettek abban, hogy átérezzék az ünnep igazi lényegét.  A 
pedagógusok nem is sejtik, hogy ebből a hangulatból a gyerekek – szeren-
csénkre -  mindig hazahoznak egy kicsit…

Bizánc Zsuzsanna

GYEREKSZÁJ 

Hogy miért szeretek Rorátéra járni?
Együtt lehetek a barátaimmal, és a reggeli közben jókat beszélgetünk.
Mert mise után be lehet jönni az iskolába.
Szeretek ministrálni.
Mert a rorátéval is készülök a karácsonyra.
Ott sok mindent megtanulok.

HIRDETÉS 

Családos diákmisék január 
és február hónapban:

január 6. 9:00 Vízkereszt Kat. isk. 8. évf.

január 8. 9:00 Hunyadi Iskola V. évf.

január 15. 9:00 Kat. isk. 7. évf.

január 22. 9:00 Kat. isk. 6. évf.

január 29. 10.00 keresztelés Kat. isk. 2. évf.

február 5. 9:00 Kat. isk. 5. évf.

február 12. 9:00 Hunyadi Iskola VI. évf.

február 19. 9:00 Kat. isk. 4. évf.

február 26. 10.00 Hitvallásátadás Kat. isk. 8. évf.

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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ANDRÁS NAPI KORCSOLYÁZÁS

November utolsó napján Szegedre utaztunk a felsős diákok egy cso-
portjával korcsolyázni.

Ezt a ritka téli élményt már ősz óta türelmetlenül kérték a diákok, hiszen 
az alföldön kevés téli sportnak lehet hódolni.

Az intenzív délelőtti sportolást az adventi fényekben pompázó belváro-
si séta követte.

Nagyon jól érezték magukat a diákok, kellemesen elfáradva értünk haza.

Mesedélután
December 14-én délután újra megtelt az iskola díszterme. Hangulatos 

mesedélutánon vehettünk részt a közelgő ünnep díszletei között.
A kilenc legjobban mesélő ötödikest hallgathattuk meg a szakértő zsűri-

vel és az érdeklődő szülőkkel együtt.

Bár mindannyian jól felkészültek, a zsűrinek mégis választania kellett: I. 
Szakály Zita 5. a, II. Kiss Luca 5. a.  A III. helyen ketten osztoztak: Somo-
gyi Anna Virág 5. c és Török Máté 5. a osztályos tanuló.

A szakértő döntésre várva két ajándékmesét hallgathattunk a Pécset 
is megjárt Kurucz nővérektől. Bianka egy tréfás mesével, Mariska pedig 
egy hosszú eredettörténettel kápráztatta el a hallgatóságot. A nyolcadikos 
lányok sikerén felbuzdulva többen is megerősítették szándékukat, az ötö-
dikesek közül, hogy jövőre újra eljönnek mesélni.

Garami Mária Renáta

Hunyadi Iskola hírei

Télapó itt van…

December 6-án délelőtt iskolánk tanulóit meglátogatta a nagyszakállú 
Mikulás és a Krampuszai.  Az alsó tagozatos és a tanulásban akadályozott 
gyerekek izgatottan várták már a Télapót, akit a messzi útról való érkezé-
se után a díszteremben pihent meg.  A kisebbek megilletődve hallgatták a 
csengőjét, ahogy közeledett a terem felé, és örömteli mosollyal az arcu-
kon üdvözölték. A gyerekek már hetek óta versekkel és dalokkal készül-
tek, melyeket nagy szeretettel adtak elő a jóságos Télapónak. Eközben a 
manók ajándékokat rejtettek el az osztályokban. Néhány tanuló rajzzal és 
saját készítésű ajándékkal készült a Mikulásnak. A Télapó köszöntése és a 
búcsúzás után nagy izgalommal léptek a tanulók a tantermekbe, bontogat-
ták csomagjaikat és nézegették ajándékaikat. Reméljük a Mikulás jövőre is 
ellátogat hozzánk teli puttonyával!

Pusenszki Mariann

… a Hunyadi János Általános Iskolában, volt egyszer egy mesemondó, 
ahol az alsó évfolyamos mesélni vágyó gyerekek megmutathatták, hogy 
hogyan is kell szívből mesélni. Érdekes, izgalmas és tanulságos meséknek 
lehettek fültanúi azok, akik eljöttek e mesés délutánra. A zsűrinek (mit min-
dig), most sem volt könnyű dolga, de döntést kellett hozni…

Az eredmény a következő lett:

1. osztályosok közül I. helyezett: Lénárt Márió (1.b), II. helyezett: 
Lakatos Márk (1.c)III. helyezett: Hegyi Olivér (1.c)

2. osztályosok közül I. helyezett: Szakály Máté (2.a), II. helyezett: Len-
cse Zsófi (2.c), III. helyezett: Lógó Bianka (2.c) és Herczeg Emese (2.a)

3. osztályosok közül I. helyezett: Zsók Szilvia (3.c), II. helyezett: Papp 
Kamilla (3.a), III. helyezett: Kurucz Béla (3.a). Különdíjat kapott: Gigollaj 
Denisa (3.c), Kolompár Beatrix (3.c) 

4. osztályosok közül I. helyezett: Fekete Anna (4.c), II. helyezett: Tóth 
Márton (4.a), III. helyezett: Dervaderics Petra (4.a). Különdíjat kapott: 
Kolompár Virág (4.b).

Gratulálok minden mesemondónak!
Köszönöm a gyerekek, a felkészítők (a pedagógusok, a szülők) és a 

zsűri munkáját!
Csiszár Szilvia

Egyszer volt, hol nem volt…
A városi egészséghét 

keretében november 18-án 
az első és második évfolya-
mos gyerekeket Efi bohóc 
látogatta meg. Arra kérte 
tanulóinkat, hogy készítse-
nek rajzot arról, hogy szá-
mukra mit jelent az egész-
séges életmód. A látoga-
tás után a gyerekek taní-
tó nénik segítségével lázas 
munkába fogtak.

December 15-én újra 
eljött hozzánk Efi bohóc, de 
nem üres kézzel. A pályá-
zatban résztvevők 1-1 müz-
li szeletet kaptak. A leg-
ügyesebbek pedig értékes 
jutalomban részesültek. 
Nagyon örültünk a foci lab-
dának, színes ceruzáknak, 
és a többi nagyszerű nyereménynek. Köszönjük az Egészségfejlesztési Iro-
da által nyújtott lehetőséget, és hogy programjaikkal színesebbé teszi isko-
lánk mindennapjait.

Hagyományainkhoz híven, Miklós napján az iskolai Diákönkormányzat 
Mikulása ellátogatott minden felsős osztályba.

A tanulók énekkel köszöntötték a nagyszakállút és segédeit. Szaloncu-
kor került elő a puttonyból, ezzel jutalmazták a vidám énekeket.

Jövőre is  visszavárjuk a Mikulást!

Ajándék a Mikulástól
December 7-én délután nagy örömmel ballagtak az alsó tagozatos tanu-

lók az Imre Zoltán Művelődési Központba. A városi Mikulás ajándéka: A kis 
kedvencek titkos élete című film vetítése volt. A gyerekek számára nagy 
élmény volt az óriáskivetítő. Sokan közülük először részesültek ilyen lát-
ványban. A filmet nagy érdeklődéssel nézték, mivel a mese ismeretlen volt 
a számukra. Köszönjük a szervezőknek ezt a boldog délutánt. Reméljük 
legközelebb is megajándékoz bennünket a Mikulás!

Gundáné Farkas Ágnes 

Rajzpályázat

Mikulás, Mikulás Kedves Mikulás,
Gyere már, gyere már, 
minden gyermek vár… 
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Karácsonyi hangulatú 
kézműves délután

December 16-án délután az Imre Zoltán Művelődési Központ dolgozói 
kézműveskedésre várták a gyerekeket.

Alsó tagozatunkról két osztály vett részt az eseményen. Először a 2. a 
osztály  mézeskalácsot sütött Nagy Liliána vezetésével, s ezalatt az 1. a 
hóembereket alkotott Sillye Csaba irányításával. Amikor az elsősök elké-
szültek műveikkel, a másodikosok indultak Csaba bácsihoz hóemberké-
ket készíteni.

A mézeskalácsok pedig folyamatosan sültek és illatoztak. A kész süte-
ményeket igyekeztünk becsomagolni, mert még akkor délután az Idősek 
Otthonába vittük a gyerekekkel karácsonyi ajándékként.

Tamás Sándor atya kalauzolt bennünket az intézményben, ahol már 
vártak ránk az intézmény lakói és dolgozói egyaránt. A 2.a osztályo-
sok Gryllus Vilmos karácsonyi dalait énekelve adták át a kis kezek által 
készített ajándékokat, örömet szerezve az idős embereknek.

A dolgozók pedig üdítővel és süteménnyel vendégelték meg az iskolá-
sokat. Szép karácsonyváró élmény volt számunkra ez a délután.

Puskás Krisztina

RÁBAKÖZI „BÖLCSŐCSKE”

A Hunyadi Iskola 4. a osztályos tanulói a Rábaközből, Vitnyéd községből 
származó „Bölcsőcskét” adták elő a templomban Advent 4. vasárnapján, 
és az FM Mezőgazdasági Szakképző Iskolában a karácsonyi ünnepségen.

Vitnyéden régen nagy hagyománya volt ennek a szokásnak, amikor is a 
gyerekek házról-házra járva így köszöntötték a kis Jézus születését.  

Ez a szokás napjainkban hagyományőrző célból elevenedik meg, az ere-
deti szokás szerint a karácsony előtti 9 napban /”kilenced”/ járták a lányok 
a falu házait.

A vitnyédi bölcsőcskét először Bartók Béla rögzítette hangszalagra 1938-
ban.

Ezt a dramatikus köszöntőt elevenítették meg a 4. a osztályosok, furu-
lyán kísértek az 5. a osztályosok.

Patocskainé V. Klára
ének-tanár

A Hunyadi Iskolában sok – sok éve hagyomány, hogy advent ide-
jén meghívjuk nyugdíjas pedagógus kollégáinkat, együtt töltünk egy dél-
utánt, beszélgetünk családról, iskoláról, örülünk a találkozásnak. Decem-
ber 21-én ismét eljött ez a nap. Iskolánk díszterme megtelt izgatott felnőt-
tekkel, s „de rég nem láttalak” örömteli felkiáltásokkal. 

Rittgasszer János igazgató úr köszöntője után az ünnepi műsorban elő-
ször az 1.c és az 5. a osztály tanulói szerepeltek Patocskainé Vízvári Klára 
tanárnő és Balázsics Zoltán igazgatóhelyettes közreműködésével, majd 
a Zsebszínpadosok adták elő szívet melengető karácsonyi történetüket 

Garami Mária tanárnő vezetésével.
 Ilyenkor talán még nagyobb öröm az önzetlen segítség. Ezt szem 

előtt tartva az Invokáció Alapítvány nevében Bognár Monika SZMK-elnök 
karácsony alkalmából a legjobban tanuló, szorgalmas, jó magaviseletű 
kisdiákoknak évfolyamonként pénzjutalmat adott át. Jó volt látni a megille-
tődött, boldog gyermekarcokat! 

Az ünnepi műsort Menyhárt Sándor plébános szavai zárták, majd meg-
hitt beszélgetés közepette koccintással kívántunk egymásnak sok örömet, 
jó egészséget, kitartást a következő évre. 

Hunyadi Iskola hírei

December 8-án ismét lehetőségünk volt Budapesten a MÜPA Bartók 
Béla Nemzeti Hangversenytermében megcsodálni a magyar népzene és 
néptánc különleges gazdagságát, kimagasló értékeit.

A „Fölszállott a páva” díjazottjai közreműködésével felejthetetlen 
élményben volt részünk.

Hangszerbemutató, a népzene és néptánc táji tagozódásáról ismeretter-
jesztő magyarázatok, a műsor végén pedig egy fergeteges össztánc zár-
ta a matinét.

Különleges élmény volt, hogy Csíkmadarasról, Antal Adorján, a két évvel 
korábbi tánc kategóriagyőztese odajött hozzánk édesapjával, és egy kicsit 
beszélgethettünk velük.

Marci: „Nekem Sanyi, a cimbalmos fiú tetszett a  legjobban. Szuperszo-
nikus sebességgel lengette a pálcákat.”

Luca: „Az első sorból néztük a műsort, csodálatos volt, nagyon tetszett.”
Élményekben gazdag, rendhagyó énekórán vehettek részt tanulóink.

Patocskainé V. Klára
ének-tanár 

Köszönet mindenért!
A Hunyadi Iskola nevelői – mint minden évben – az idén is gondoltak a nyugdíjasokra, és meghívtak bennünket a már 

hagyományos karácsonyi iskolai ünnepségükre.
Nagyon jól esett a kedves fogadtatás, a fiatal nevelők érdeklődő beszélgetése, és mi nyugdíjasok is örültünk egymás-

nak, a találkozásnak.
Megható hangulatot teremtettek az éneklő, furulyázó angyalkák, a Betlehemes gyerekek.
Igazgató úr karácsonyi és újévi jókívánságai után megvendégeltek bennünket.
Emlékül egy kedves ajándékot kaptunk, amit a fiatal kollégák ügyes kezekkel, idejüket nem kímélve készítettek.
FOTÓ
Nagyon szépen köszönjük a műsort, az ajándékot készítő nevelőknek és minden szervezőnek ezt a szép, együtt töltött 

délutánt! 
A nyugdíjas pedagógusok

Adventi és Betlehemi műsorral vitték az örömhírt a „Hunyadis” 1.c és 
5.a osztályos diákok az Agroprodukt dolgozóinak, akik örömmel fogad-
ták műsorunkat.

Vitték az örömhírt

PÁVA MATINÉ

„Szálljatok le, karácsonyi angyalok!”
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Pethő Zoltán egyé-
ni vállalkozó évek óta 
nagy sikerrel zárja a 
karácsony előtti tombo-
la akcióját. Nem volt ez 
másként 2016-ban sem. 
December 23-án dél-
után a megtelt a Bajai 
úti benzinkút környé-
ke nyereményre vágyó 
emberekkel. A több mint 
száz nyereményt követően harma-
dik nekifutásra gazdára talált a fődíj 
is, egy nagyméretű LCD televízió. 

Bízunk benne, hogy a szerencsés 
örömét is leli nyereményével az új 
esztendőben. 

A dietetikus 
tanácsai

Karácsonykor töméntelen mennyiségű finomság került az asztalra és 
csak kapkodtuk a fejünket, mit is kellene megkóstolni. Az ünnepek után 
pedig azon gondolkodunk, hogy miért is nem tudtuk, hol a mérték?

Új év, új étkezési szokások? Hányan gondolkodtak már ezen? A szerve-
zet tehermentesítése és a könnyebb ételek fogyasztása ilyenkor valóban jó 
megoldás lehet. A rostban gazdag alapanyagok a karácsonyi ételek sorá-
ból többnyire hiányozni szoktak, így az ünnepek utáni időszak kiváló alka-
lom e hozzávalók pótlására 

Kezdjük a januárt néhány alapvető szabály betartásával, hogy az étke-
zések lelkifurdalás nélkül élvezhetők legyenek. 

Figyeljünk a mennyiségre. Mindenből csak annyit együnk, amennyi 
éppen elég. Jó, ha figyelünk a minőségre és a változatosságra is. Ügyel-
jünk a napszaki elosztásra. Reggelizzünk, ebédeljünk, és (ne későn) vacso-
rázzunk.

A táplálékunk egy része legyen friss, „nyers”, feldolgozásmentes (saláta, 
gyümölcs). Főzés helyett pároljunk (fedő alatt 3-4 evőkanál vízen), így  a 
zöldségek ízletesebbek és ropogósabbak maradnak.  Panírozás helyett a 
natúr elkészítést részesítsük előnyben. Az olajjal történő sütés helyett elő-
nyösebb a zsiradék hozzáadása nélküli (sütőzacskó, teflon …).  Húsfélék 
mellé mindig válasszunk nyers vagy párolt zöldséget, salátaféléket. Nasso-
láskor az édességet helyettesítsük gyümölccsel vagy ropogós zöldségek-
kel. Hagyjunk időt az étkezésre! Alaposan rágjuk meg az ételt. Minél alapo-
sabb a rágás, annál jobb az emésztés. Mindig nyugodtan, kapkodás nélkül 
étkezzünk. Kerüljük a nagy mennyiségű étkezéseket, a túlzott energia-be-
vitelt. A bőséges esti étkezések ára, hogy  a fel nem használódó kalóriák 
óhatatlanul raktározásra kerülnek.

Az ünnepek utáni koplalással a szervezet még több kilót követel majd 
vissza. A koplalás nem fogyókúra!

Ezeknek az egyszerű tanácsoknak a betartásával az étkezések lelki-
furdalás nélkül élvezhetők lesznek, és a téli időszak stabilabb testsúllyal 
„vészelhető át”. Ha sikerül figyelnünk az egészségesebb táplálkozás szem-
pontjaira, az étkezés örömei, az egészség javításáról is szólhatnak.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Ünnepek után 
tehermentesítsünk

A Jánoshalma anno egy hiánypótló 
kiadvány, egyediségét tekintve kiválóan 
alkalmas a múltunk előtt való tisztelgés-
re, helytörténeti ismereteink bővítésére, 
illetőleg családtagjaink, barátaink szá-
mára ajándékozás céljából. 

A könyvre a tavasz folyamán előfize-
tők átvehetik megrendelt példányaikat, 
illetve azok, akik új könyvtulajdonosok 
kívánnak lenni, a kiadó, Jánoshalmáért 
Alapítvány céljainak támogatásával hoz-
zájuthatnak a kiadványhoz.

A Jánoshalma ANNO kiadvány meg-
vásárolható a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán Petróczky Ferencné, Szűcs 
Lászlóné és Maráczi Nóra munkatár-
saknál. Magyar  

Kultúra napja
A Lajtha László Non-profit Kft. sze-
retettel meghívja Önt a Magyar Kul-

túra napja alkalmából rendezett

Mezei Mária estre
2017.01.19-én 17 órakor.
Előadó: Tóth Auguszta 
Jászai Mari-díjas színésznő

A  Magyxar Máltai Szeretet SZolgálat Jánoshalmi Csoportja tisztújító 
taggyűlésén februárban Martinek Erzsébet csoportvezető beszámolt az 
előző évben végzett munkáró. A Dél-Alföldi Régió ügyvezetője nagy elis-
meréssel köszönte meg 21 éves áldozatos munkáját, a csoport vezeté-
sét és bemutatkozott a régió új vezetője Dr. Jeney Gábor kecskeméti plé-
bános úr. 

Az első nagy akciónk a húsvéti főzés volt, nagy szombaton 50 család 
részére juttattunk el meleg ebédet.

Ruhabörzét három alkalommal tartottunk, de egyéni kérésre egész 
évben tudtunk ruhaneművel segíteni.

Fennállásunk 25 éves évfordulója alkalmából háromnapos ünnepsé-
get tartottunk.

Június 23-án 24 órás szentségimádáson vettünk részt. 24-én ünnepi 
rendezvényen emlékeztünk vissza a kezdetektől a napjainkig végzett mun-
káról, itt mutattuk be az erre az alkalomra készült kiadványunkat. Ekkor 
díjaztuk az erre az alkalomra kiírt rajzpályázat nyerteseit. 26-án Hálaadó 
Szentmisén vettünk részt, ahol öt új tagunk tette le a fogadalmat a Dél-Al-
földi Régió vezetősége előtt.

Szeptemberben és októberben tartós élelmiszer adományt  gyűjtöttünk 
az Univer és a ??A előtt, amit a segítséget kérőknek juttattunk el.

Szeptember 29-én ünnepélyes keretek között vettük át a Mezőgazda-
sági Agrárkamara által szervezett „Magyarok kenyere” program keretében 
összegyűlt lisztadományból 1200 kilogrammot. 10 nagycsalád személye-
sen vehette át a kamara képviselőitől az adományt. 

Októberben a Dél-Alföldi Régiótól 120 láda almát kaptunk, amit a nagy-
családosoknak, az iskolák és óvodák gyerekeinek osztottuk szét.

November 19-én hagyományinkhoz híven Szent Erzsébet-kenyeret osz-
tottunk a templomban a szentmisék végén.

Csoportunk is részt vesz az „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” 
TOP-511-es pályázatban.

Erre a célra irodát nyitottunk a Molnár J. u. 3 alatt.
A katolikus iskola diákjai segítségével 70 db szeretetdobozt gyűjtöttünk 

össze és juttattunk el Kárpátaljára. 
A jótékonysági adventi vásárra süteményt sütöttünk, forralt bort árultunk. 

A jótékonysági vásár minden résztvevője: a Plébánia, a Katolikus Óvoda 
és Iskola, az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület összes bevételét fel-
ajánlotta csoportunknak. 

Az adventi vásár bevételéből és a lisztadományból 230 családnak készí-
tettünk és juttattunk el tartós élelmiszer csomagot.

Az  adományozottak kiválasztásánál javaslatot kértünk az óvodák, isko-
lák gyermekvédelmi felelőseitől, a család segítőtől, civil szervezetektől.

Advent 3. vasárnapjának előestéjén csoportunk gyújtotta a gyertyát a 
Kápolnában

December 19-én a kiskunhalasi Sparban részt vettünk az „Adni Öröm” 
akcióban, tartós élelmiszert gyűjtöttünk.

December 23-án ebédet főztünk a Plébánián,78 fő magányos, beteg, 
rászoruló részére juttattuk el.

A betegek, idősek látogatása az év folyamán folyamatosan történt.
Minden héten, szerdán és pénteken ügyeletet tartottunk a Plébánián, 

ahol a hozzánk fordulóknak igyekeztünk segíteni.
Szolgálatunk vérnyomásméréssel is bővült.
Minden hónap utolsó csütörtökén lelki vezetőnk Mons. Menyhárt Sán-

dor kanonok úr szent misét mutatott be csoportunk tagjainak, utána meg-
beszélést tartottunk.

Részt vettünk a hónap első vasárnapján tartott szentségimádáson.
Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, akik adományukkal, anya-

gi felajánlásukkal, kétkezi munkájukkal hozzájárultak csoportunk működé-
séhez.

Az Isten áldjon meg érte mindenkit!
Kiss Györgynécsoportvezető 

Agócs János János-
halmán született 1934.
augusztus 3-án. Az öt-
venes évek elejétől te-
véeknykdett Jánoshal-
ma kulturális életében 
vazatő beosztásokban 
1951. február 1-jén 
kinevezték a János-
halma Mozi üzemvezetőjének, 
1964-ben a Könyvtár vezetőjé-
nek, majd 1966. október 1-jén 
a Jánoshalmi Művelődési Ház 
igazgatójává.
1973-ban a Debreceni Tanítókép-
ző Intézetben népművelő-köny-
tár szakon diplomát szerzett, 
majd 1977-ben Szegeden Ju-
hász Gyula Tanárképző Főisko-
lán szerezte meg a népművelő 
oklevelét.
1993. március 1-jétől 2007. ja-
nuár 31-ig volt a Hunyadi Népe 
főszerkesztője.
Évtizedeken keresztül vezette a 
Volt Jánoshalmiak Klubja (havi 
rendszerességgel tudósított a 
budapesti rendezvényekről). 
Fotószakkört vezetett, diákjai-
val országosan több alkalommal 
eredményesen szerepelt külön-
böző versenyeken (mintegy  120  
ezer felvétel őrzi emlékét)  
A Jánoshalmi Rendezőiroda ve-
zetőjeként szintén évtizedeken 

át szervezte, hango-
sította a városi ünne-
pi eseményeket, tu-
dósított esküvőkről, 
névadókról, állami 
ünnepségekről, sport-
r e n d e z v é n y e k r ő l . 
Éveken át patronálta 
a Jánoshalmi Cigány 

Klubot. A Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat (TIT) titkára 
volt, valamint a Sakk Klub elnö-
ke. 
Már 1977-ben megszervezte az I. 
számú Nyugdíjas Klubot. 
A felsoroltakon kívül még több 
fiatalokat, időseket megmozga-
tó csoportokat, klubokat szer-
vezett, felügyelt, patronált. (pl.: 
Pávakör) 
2004-től nyugdíj mellett dolgo-
zott tovább még 3 évet. 2007-
ben fejezte be az aktív munkát, 
és kezdte el nyugdíjas életét.
Agócs János 2016. október 23 
megromlott egészségi állapota 
miatt már személyesen nem tud-
ta átvenni a Jánoshalma Kul-
turájáért kitüntetést. A kórral 
vivott harcban karácsony előtt 
alul maradt. Családja, barátai 
tisztelői december 28-án vettek 
tőle végső búcsút a Kápolnás 
temetőben. 
Nyugodjék békében. 

Agócs János  
1934 - 2016 

Beszámoló a 2016. évi máltais munkákról 

Sikeres tombolahúzás 

A nagy háborúról

A Honvéd Kaszinó Kulturálius Egyesület előadótermében Dr. Négyesi 
Lajos alezredes, a hadtudományok PhD doktora, egyetemi adjunktus tar-
tott igazán értékes, sok új ismeretet felvonultató vetítettképes előadást az I. 
világháború számunkra legemlékezetesebb hadszinteréről, az Isonzó kör-
nyéki hadműveletekről és katonák akkori mindennapjairól. 
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A Honvédelmi Minisztérium és a Jánoshalma Város 
Önkormányzata között létrejött közös megállapodás 
értelmében – figyelembe véve a helyi közakaratot – 
megalakulhatott 1991. őszén a Honvéd Kaszinó Kul-
turális Egyesület. Létrejöttének  körülménye egyedi 
és újszerű. A helyi alakulat 1990-ben történt végleges 
fölszámolásával megszűnt az a közvetlen munkakap-
csolat, amely a helyi katonai vezetés és a Helyőrségi 
Klub vezetője, munkatársai között évtizedeken keresz-
tül megvolt. Nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény 
további működtetéséhez szükséges anyagi finanszíro-
zás nem biztosított. A klub fölszámolására megérkezett 
parancs hírére aláírás gyűjtést kezdeményeztek kato-
nák és civilek, hogy ne szűnjön meg a kulturális intéz-
mény, mivel a város lakóinak továbbra is szüksége van 
az általa nyújtott szolgáltatásra. Ilyen előzmények után 
alakult tehát meg az országban elsőként honvédségi 
intézményből honvédségi civil szervezet.

 A megszervezett programok, a különféle előadá-
sok, a filmes programok, a kiállítások, a működtetett 
művészeti csoportok, közösségek, az együttműködők, 
a különféle szakkörök, együttesek, a különböző kul-
turális szolgáltatások, a közhasznú tanfolyamok, és a 
több százra tehető megszervezett rendezvények szá-
ma egyedivé, ugyanakkor a hajdan volt kaszinókhoz 
hasonlatossá teszik ezt a  szervezetet.(Volt időszak, 
amikor közel 30 különféle közösség működött a kaszi-
nó égisze alatt ! ) 

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület a város kultu-
rális alapellátásában kívánt az átalakulás után  is meg-
határozó szerepet  vállalni.

Az egyesületnek nem kellett a nulláról indulnia, hisz 
működő klubok, csoportok, tanfolyamok voltak az intéz-
ményben.  A sikeres „mentési akció” után még pezs-
gőbb lett az élet, a látogatók igazán magukénak érezték 
az intézményt, újdonság varázsaként hatott a „Kaszi-
nó” a köztudatban.
Néhány sikertörténet a teljesség igénye nélkül:

 A Nánai testvérpár irányításával és közreműködé-
sével működő Welcome zenekar a térség legnépsze-
rűbb együttesévé nőtte ki magát. A  fiatalok körében is 
közkedveltté vált, kiváló hangulatot teremtettek a kon-
certjeiken.

Mithras kamarakórus: a kórus-25-30 taggal-szintén 
az intézmény”kebelén” nőtt naggyá, vált országos hírű-
vé Kérges Albert karnagy vezetésével. Az énekesek 
egy része a Mithras Jazz Vokál tagja volt. Rendszere-
sen szerepeltek országos fesztiválokon, bemutatókon, 
rádiófelvétel készült velük, zenei anyagukból műsoros 
kazettát és lemezt adott ki – két alkalommal- a Honvéd 
Kaszinó.  Méltó folytatása a pár éve újjá alakult Mithras 

Pedagógus Kórus, amely az egyesület tagozataként 
működik és komoly sikereket ért el Karsai Péter kar-
nagy szakmai irányítása mellett.

Azzal a szándékkal valósult meg 1995-ben a Mit-
hras galéria, hogy legyen a városnak egy olyan állandó 
kiállítóterme, ahol folyamatosan be lehessen mutatni a 
helyi alkotó művészek produktumait, valamint a tágabb 
kitekintésben az ország neves alkotói, valamint külföldi 
művészek alkotásait is. 

 Néhány nevet megemlítve az itt bemutatkozottak 
hosszú listájából:

A helyiek közül: Ádám Andrásné népi iparművész, 
Farkas Mihályné origami, Lippai Aladár festmény, grafi-
ka, Mészáros Alpárné  fotó, Sipos Lóránd festmény, Dr. 
Hőnig Ferencné népi szőttes, Ötvös Géza fotó, Dr. Ren-
dek Magdolna festmény, Raffainé Haik Katalin naiv fest-
mény, Zadravecz Mária foto, Zámbó László fafaragás.

Az ország más részeiből: Bakaczi Lajos, Berhecz 
Éva, Cs. Pataj Mihály, Farkas Gyula, Fehér Attila alez-
redes (ikon festmények), Fekete Miklós, Hemmert 
János, Mikolcsa József, Nagy Károly, Pakatás Mária, 
Simon Miklós, Sonkodi Rita, Szekfű János, Titti Mária, 
Morschhauser Miklós alezredes, Macskássy Izolda, 
Sipos Lóránd,  festőművészek. Kiállított itt még sokak 
mellett Szász Endre özvegye, férje műveiből.

Bemutatko-
zott még: Pírók 
József az Ope-
raház ny. főfes-
tője, a Gulácsy 
Galéria híres-
ségei, mint 
Szántó Piroska 
festőművész, 
Papp Osz-
kár festőmű-
vész, Szabó 
Iván szobrász-
művész és még 
nagyon sok 
neves amatőr és már elismert művész

Több mint két évtizeden keresztül hagyományosan 
sikeres irodalmi esteket illetve pódiumsorozatokat szer-

vezett a „ház”. Ennek a folytatása-
ként több művész fellépett az egye-
sület szervezésében.

Képviselői közül:  Kovács Ist-
ván, Bencze Ilona, Szívós Győző, 
Csala Zsuzsa, Lórán Lenke, Sirkó 
László, Hegedűs D. Géza, Nyerges 
Ferenc, Forgács Gábor, Sas József 
színművészek. Csákányi Eszter 
Jászai-díjas, érdemes művész és 
Kulka János Jászai- és Kossuth-dí-
jas, kiváló és érdemes művész 
zenés estje. Humorból: Maksa Zol-
tán, Nagy Bandó András. 

Zenei előadók: Gyarmati István, 
Vesztergám Miklós, Halász Judit, 

Dévai Nagy Kamilla.
Sikeresek voltak azok a színházi esték, melyeken 

a Pécsi Nemzeti Színház színművészei léptek föl az 
érdeklődő közönség előtt, teltházzal (150 fő).

A közművelődés, a kultúraszervezés kapcsán a 
szakma úgymond „előírja” az állandó megújulás kész-
ségét, képességét. A Honvéd Kaszinó esetében több-
szörösen igaz! Pályafutása során az állandó alkalmaz-

kodásra, megújulásra volt késztetve. /Igaz az a 
mondás, melyet Hérakleitosznak, a régi görög filo-
zófusnak tulajdonítanak, miszerint: “Semmi sem 
örök, csak a változás maga”.  A 2006-os átszerve-
zés után jön a 2009-es átszervezés.

Az egyesület a volt kollégium épületében kapott 
helyet a további működéshez. Programjai lebonyo-
lításához a megnyert pályázatok adnak lehetősé-
get. Így folytathatja a Minden tudás egyeteme c. 
sorozatát.

 Alapfokú számítástechnikai képzés folyik fel-
nőtt hallgatók részvételével, Hepp Levente és 
Jeszenszky Roland szakmai irányításával.

Leader pályázat révén korszerű előadó termet 
hozott létre az egyesület, ahol hetenkénti filmvetí-
tések bonyolódnak „Az én XX. századom” címmel.

 A filmek vetítését követően úgynevezett  filmvi-
ta zajlik Nikli Károly médiatanár közreműködésével.

Továbbra is szervezi az egyesület a képzőművé-
szeti és a fotó tárlatokat.

Kompetencia fejlesztésben vett (vesz) részt a 

pályázatok révén.
Megszervezi a Zene napjának 

programját.
 Számtalan nyertes honvédségi 

pályázat révén tesz eleget katonai 
irányultságú kulturális feladatainak.

Gálaműsorral és a Negyed szá-
zad a kultúra szolgálatában című, 
már-már történelmi értékű fotókkal 
illusztrált kiadvánnyal köszönte meg 
tagjai munkáját, támogatóik segít-
ségét a jubileumát ünneplő jános-
halmai Honvéd Kaszinó Kulturális 
Egyesület 2016. december 9-én. 
A rendezvény védnökei: Bányai 
Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Czel-
ler Zoltán, Jánoshalma Város polgármestere

A jubileumi rendezvényen részt vett többek közt 
dr. Papp Ferenc ezredes, a Honvédelmi Minisztéri-
um Társadalmi Kapcsolatok Osztály osztályvezetője, 
dr. Kovács György nyugállományú ezredes, a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régió-
ja elnöke, Deli József nyugállományú ezredes, a régió 
tiszteletbeli elnöke és Gáldonyi Sándor százados, 

az MH Katonai 
I g a z g a t á -
si és Közpon-
ti Nyilvántar-
tó Parancsnok-
ság Bács-Kis-
kun megyei iro-
dájának irodave-
zető-helyettese. 

Az ünnepi 
műsorban fel-
lépett: a jános-
halmi Mithras 
P e d a g ó g u s 
Kórus (vezé-

nyelt: Karsai Péter), a szegedi Aranygyapjú Társu-
lat (Zombori Györgyi – tekerő, ének, Krisztin Róbert – 
koboz, ének) Szabó Szilvia színművész (vers), Veszter-
gám Miklós tárogatóművész és az ausztráliai turnéjuk-
ról a napokban hazaérkezett Vigadó Duó (Ernszt Kata-
lin, Nemere László).

Az Imre Zoltán Művelődési Központban, az egyko-
ri tiszti klub épületében került sor a jubileumi ünnep-
ségre. A színháztermet zsúfolásig megtöltő vendége-
ket  Karsai Péter elnök és Sere Mihály társelnök üdvö-
zölték, majd felidézték az elmúlt két és fél évtized jelen-
tősebb eseményeit.

Ünnepi kulturális műsor következett, melyben köz-
reműködtek: a jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus 
(vezényelt: Karsai Péter), a szegedi Aranygyapjú Tár-
sulat (Zombori Györgyi – tekerő, ének, Krisztin Róbert – 
koboz, ének) Szabó Szilvia színművész (vers), Veszter-
gám Miklós tárogatóművész és az ausztráliai turnéjuk-
ról a napokban hazaérkezett Vigadó Duó (Ernszt Kata-
lin, Nemere László).

Ezt követően Bányai Gábor méltatta az egyesület 
negyedszázados tevékenységét, a térség kulturális éle-
tében betöltött szerepét.

Dr. Benkő Tibor hangsúlyozta hozzászólásában a 
Honvéd Kaszinó lét-
rejöttének egyedisé-
gét. Azt a tényt, hogy 
a helyi civil és nem 
civil lakók közel 2000 
aláírása révén ala-
kult meg, az ország-
ban elsőként, a HM. és 
a helyi önkormányzat 
közös támogatásával.

Majd parancs felol-
vasásra került sor:

A honvédelmi 
miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítha-
tó és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. 
HM rendelet (VIII.22.) 42. § (2) bekezdése alap-
ján, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület társelnö-
kének javaslatára, a Magyar Honvédség érdekében 
végzett tevékenységük elismeréseként,  a jánoshal-
mai Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület  megalaku-
lásának 25. évfordulója alkalmából EMLÉKTÁRGYAT 
(Kossuth Lajos forgópiszolya) adományozza Bányai 
Gábor úrnak, a térség országgyűlési képviselőjének, 
Czeller Zoltán úrnak, Jánoshalma polgármeste-

rének. EMLÉKTÁRGYAT (Simonyi pisztoly) adomá-
nyozza Györgypál Csaba  László   nyugállományú. 
alezredesnek a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, 
elnökségi tagjának. 

További munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget 
kíván a parancsot aláíró  Dr. Benkő Tibor vezérezredes, 
a Honvéd Vezérkar főnöke.

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnö-
ke által alapítható és adományozható elismerésekről 
szóló 15/2013. HM rendelet (VIII.22.) 12.§ alapján, a 
Honvéd Vezérkar főnökének javaslatára, a katonák és a 
civilek közötti kapcsolatépítés terén a Magyar Honvéd-
ség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, 
a jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesületmeg-
alakulásának 25. évfordulója alkalmából, „HONVÉDE-
LEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM” fokozatát adományozza  
Sere Mihály  úrnak, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egye-
sület társelnökének, térségi koordinátornak.

További munkájához sok sikert, erőt, egészséget 
kíván a határozatot aláíró  Dr. Simicskó István, Magyar-
ország honvédelmi minisztere

A hivatalos ünnepség után szerény állófogadás-
ra  került sor, ahol alkalom adódott kötetlen beszélge-
tésre az egyesület tagjai, szimpatizánsai, a meghívott 
vendégek között. Itt adta át az egyesület társelnöke 
három munkatársának /Talabér Dezsőné, Hepp Leven-
te, Jeszenszky Roland/ az évforduló alkalmából készült 
Emlékplakettet, munkájuk elismeréseként.

Mindeközben kivetítőn láthatóvá vált mindenki szá-
mára az általuk összeállított DVD, melyen a 25 év prog-
ramjairól készült felvételeket  láthatta a közönség.

Tudva levő, hogy a civil szervezeteknek nem köny-
nyű a talpon maradás. Sohasem volt könnyű. Napjaink-
ban - amikor az embereknek a kultúrához való viszonya 
átalakulóban van, amikor a közösségek  nem feltétlenül 
a „művelődés nyomvonalán” képződnek -  talán még 
nehezebb. A szakmai kihívás , az új formák és módsze-
rek felkutatása segít abban, hogy mindig új lendületet 
kapjon az egyesületi munka.

Az egyesület valódi motorja azok a munkatársak, 
akik - ma is nagy hozzáértéssel, önfeláldozóan,  un. 
segítőként - vesznek részt a napi munkában. A szak-
mai feladatok tervezésében szervezésében többnyire 
fiatalok  kapnak kezdeményező szerepet, ami garanci-
ája lehet a további megújulásnak, az egyesület létjogo-
sultságának.  Az évforduló alkalmából készült kiadvány 
hűen tükrözi a szervezet sokrétű tevékenységét. Rész-
letes leírást kap az olvasó a kaszinó történetéről meg-
alakulásától napjainkig, valamint a közel nyolcvan fotó 
még teljesebbé teszi a 76 oldalas kiadványt. A könyv 
tartalmi vonulata  hű képet ad  a helyi  társadalom tag-
jai hogyan  viszonyultak a közösségekhez, a kultúrá-
hoz. Hogyan formálta a köművelődést, a művelődési 
szokásokat a generációváltás.

A 25 év megünneplését csupán  azért tartottuk fon-
tosnak, hogy számvetést végezzünk, mit tettünk eddig, 
milyen eredményeket sikerült elérnünk és mi lehet a 
további teendőnk. Csak egy pillanatra „megállni”, hogy 
azután újabb ötletek, programok megvalósításán gon-
dolkodjunk.

Sere Mihály

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com Jánoshalmán jól működő élelmiszerbolt eladó 

Batthyány u. 13. Érd: 06-30-629-5649
Faddi Szabolcs  közterület-felügyelő  

telefonszáma: 06-30/565-37-58 

NEGYEDSZÁZAD  A  KULTÚRA  SZOLGÁLATÁBAN
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2016. december hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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!

Iván János élt: 88 évet
Csillag Istvánné 
sz: Zemankó Mária élt: 78 évet
Györgypál Csabáné   
sz: Szabó Hildegard élt: 65 évet
Lévai Károlyné  
sz: Lólé Magdolna élt: 72 évet

Pap László  élt: 40 évet
Otott-Kovács Péter élt: 72 évet
Görhöny Gábor élt: 69 évet
Kapcza Andrásné  
sz: Lipka Mária élt: 104 évet
Agócs János élt: 82 évet
Fekete István élt: 66 évet

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

Temetkezési vállalkozás

„Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik íté-
let alá, hanem már át is ment a halálból az életre…”Jn 5,24

Nagy  Zsolt ügyvezető

Temesvári András (1956)   Fenyvesi Antal (1941)
Baglyas Lászlóné (1952)

Ilcsik Jánosné sz. Budai Erzsébet (1948)
Jákovics János (1965)    Szauter Józsefné (1960)
Bakos Mária (1934)    Kolompár Sándor (1989)

Kovács Istvánné Sz. Tóth Margit (1925)

JANUÁRI AKCIÓJA
 Pepo  

alágyújtós kocka: 320.-
Kocsonyás tál: 99.-

PVC terítő (5 db-os): 250.-
Mélyhűtős tasakok  

(2-3-5 kg): 165.- Ft-tól
További akciónkat 

keresse üzletünkben!

2017. január hónapban nem lesz vásár

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. Tel.: 
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

kedd,csütörtök1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Minden Kedves Vásárlónknak 
Boldog Újévet Kívánunk! 

Januári ajánlatunk!
Fincsi kutyaeledel 1240g 245-Ft/db (197,58Ft/kg)
Ariel mosópor 1,5kg 1265-Ft/db (843,33Ft/kg)

Kőbányai dobozos sör 0,5l 189-Ft/db (378-Ft/l)

Yano „B” rizs 1kg 289-Ft/db (289-Ft/kg)
Halasi utcai Hangya ABC-ben és aNonstop ABC-ben

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett 

Szalmabrikett
Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 

Bajai utcai tápboltjában és  
 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 

Elérhetőségek : 
Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508
http://www.peze.hu
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A Városgazda Kft 2016 decemberében is megrendezte – immáron 27. 
alkalommal-, a nagy népszerűségnek örvendő Szilveszteri Kupát!  A tornán 
13 csapat képviselte magát, Mélykútról, Borotáról, Kiskunhalasról, Bácsal-
másról, Kunfehértótól és természetesen Jánoshalmáról

A torna lebonyolítása a megszokott módon történt, minden csapat 
összemérte erejét a nevezett csapatokkal, így nem a szerencse és a köny-
nyített sorsolás döntött a kupa elnyeréséről. Ez azt is jelentette, hogy csa-
patonként 12 mérkőzést kellett játszani. Mindenkinek a saját kezében volt 
a sorsa. A mérkőzéseket a már megszokott játékvezetői páros, Simity Zol-
tán és Németh Nándor dirigálta, kiegészülve a hivatásos játékvezetőként 
is ténykedő titánnal, Besenyei Zoltánnal.

A torna célja volt, a sportolás biztosítása az ünnepek alatt, sportbará-
ti kapcsolatok ápolása és megteremtése, valamint a nézőközönség szóra-
koztatása élvezetes és jó meccsekkel.

A csapatok maradéktalanul megfeleltek a várt célkitűzéseknek. A színvo-
nalat tükrözi, hogy az utolsó napon még négy csapat volt versenyben a baj-
noki címért. Ennek megfelelően nagyon színvonalas, élvezetes és minden 
igényt kielégítő mérkőzések voltak, néha indulatokkal, szikrázó belemené-
sekkel, de mindezt a fair play szellemében tették a csapatok. 

A hét napon át tartó küzdelmeken összesen 366 gólt láthattak a nézők, 
és volt olyan pillanat is, amikor a lelátón megközelítőleg 600-an foglaltak 
helyet.

Nem volt egy olyan csapat sem, aki legalább egyszer ne győzött volna 
és olyan sem, aki ne kapott volna ki legalább egyszer.

A legvégén a Kiss Testvérek által szponzorált csapat diadalmaskodott, 
akik számos, NB1, NB2, NB3-ban játszó focistát tudhattak a soraikban.

Második helyen a bajnokot is legyőző Antallapos Raiders végzett, akik 
az utolsó meccsükön elért döntetlennek köszönhetően estek el a bajno-
ki címtől.

Harmadik helyen pedig a tavalyi bajnok Kolb-Ászok végzett, jobb gólará-
nyának köszönhetően a kiskunhalasi Venezia-t megelőzve.

Rengeteg különdíjat osztottunk ki, Czeller Zoltán Polgármester Úr és 
Szakál Lajos Képviselő Úr segítségével, akik a torna fővédnökei . A legfon-
tosabbak ezek közül: Lőrincz Attila (Kiss Testvérek), a torna gólkirálya lett 
22 találattal. Varga Márkó (Kolb-ÁSZOK) a legjobb játékos, valamint a tor-
na legjobb kapusa Rauf Rajmund (Antallapos Raiders) lett.

Idén sem tudunk szó nélkül elmenni Fenyvesi Evelin teljesítménye mel-
lett, aki a bajnokcsapatban kimagasló teljesítményt nyújtott! A lelátóról néz-
ve még a legszigorúbb néző kezére is libabőrt csalva. Reméljük, hogy az 
FTC és a magyar válogatott mellett még sok évig láthatjuk remek játékát a 
dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban!

A 2016-os Szilveszteri Kupa ismét megmozgatta a várost, legyen szó 
játékosról, vagy nézőről. Remek kikapcsolási, szórakozási és sportolá-
si lehetőséget nyújtott az ünnepek alatt. Az itt megjelentek még jó darabig 
tudnak beszélni egy-egy bomba gólról, szemtelen cselről, meglepetés győ-
zelemről vagy esetleg tévesnek ítélt bírói döntésről. 

2017 decemberében jövünk a 28. Szilveszteri Kupával és csak kívánni 
tudjuk, hogy hasonló izgalmakban legyen részünk, mint a mostaniban volt!

Decemberben több jeles 
eseményt is megünnepel-
hettünk, ezekhez az alkal-
makhoz kapcsolódva igye-
keztük mi is bensősége-
sen eltölteni az év utol-
só hónapját. Több progra-
mon vettünk részt illetve 
rendeztünk meg, az ünnep 
és természetesen a kaland 
jegyében. 

December 6.-án segít-
keztünk a Máltai Szere-
tetszolgálat Miklós napi 
adventi vásárán, tagjaink 
elsősorban a pakolásban és a rendra-
kásban vettek részt.  

Mikulás parti-t tartottuk december 
17.-én. A programot játékokkal, zsíros 
kenyér partival és sok beszélgetéssel 
töltöttük ki és még a Mikulás is elküld-
te megbízottját hozzánk, köszönjük neki!

Kissé szokatlan időpontban: decem-
ber 29.-én sütöttük mézeskalácsainkat, 
így ez már a Szilveszter jegyében zaj-
lott. Sok szépet és finomat sütöttünk, 
így a kalácsok gyorsan elfogytak. Készí-
tettünk többek között újévi malacokat és 
egy mézeskalács métaütőt.

December 29.-én a sütögetés mel-
lett óriási harc dúlt a plébánián. A 400W-
os klub kereteiben maratoni „Star Wars 
Imperiel Assault” játék zajlott. A srácok-
nak 10 óra után sem sikerült befejezni 
a játékot, így a birodalom és a lázadók 
küzdelme 2017-ben is folytatódni fog! Az Erő legyen 
veletek!

Szeretnénk köszönetet mondani, minden kedves 
támogatónknak és pártolónknak, barátnak és métás-

nak az egész éves aktivitásért, és szeretnénk boldog 
és sikerekben gazdag újévet kívánni!

A csapat

2016.december 17-én Jánoshalmán a 
Sportcsarnokban  Női labdarúgó teremtornát 
szervezett az Arany Bácska Egyesület.  
Színvonalas és küzdelmes mérkőzéseket 
láthatott a szépszámú közönség.

Az Arany Bácska Kupát a Jánoshalmi 
Lányok nyerték vele még a gólkirályi külön-
díjat Nagy Vivien jóvoltából.

A résztvevő csapatok edzői és játékosa-
ik egyhangú megnyilatkozása, hogy az ilyen 
kupákat rendszeresen kell rendezni. 

A díjkiosztás után este közös vacsora volt 
a lányoknak és szépszámú vendégeinknek. 
Az egész estét családias és vidám hangu-
lat jellemezte.

Széll Zoltán  
Arany Bácska Egyesület Titkára

Trónfosztás a 27. Szilveszteri Kupán, sok nézővel

Jánoshalmi Méta Téma Újabb Arany a Lányoknak!

Szilveszteri Kupa végeredmény
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1 Kiss Testvérek 12 11 0 1 56:13 33
2 Antallapos 12 10 1 1 40:8 31
3 Kolb-Ászok 12 9 2 1 47:13 29
4 Venezia 12 9 2 1 38:13 29
5 Korrupció 12 6 2 4 44:19 20
6 Zöld, a bíbor és a fekete 12 6 1 5 23:17 19
7 Fröccs FC 12 6 0 6 24:22 18
8 Alibi FC 12 4 1 7 20:43 13
9 Ultra 12 4 0 8 14:30 12
10 Harmadnaposok 12 3 1 8 22:33 10
11 MADOSZ 12 2 0 10 14:55 6
12 Keménymagok 12 1 2 9 14:35 5
13 Drink Hunters 12 1 0 11 10:65 3
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Anya köny vi hí rek

született:

2016. december hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

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.  

Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel:  
a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

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 I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Ábel Sándor (anyja neve: Dudás Mari-
etta) Ábel Dávid (a.n.: Dudás Marietta) 
Kolompár Csaba Olivér (a.n.: Kolom-
pár Csilla), Szlenicskó Mia Nola (a.n.: 
Rózsa Tünde), Maráczi Bence (a.n.: 
Tóth Melinda), Ferencz Nóra (a.n.: 
Kovács Ildikó), Szabados Eszter (a.n.: 
Halla Anett), Komáromi Áron (a.n.: Király 
Katalin), Pataki Kármen Elizabet (a.n.: 
Nagy Vivien).

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK  
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK! 

Év eleji baromfi hús akció!

2017. január 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Csoboth 
Johanna, 11. Dr. Szűcs Kornél, 12. Dr. Szűcs Kornél, 13. Dr. Mikó Attila, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Mikó Attila, 16. Dr. Kishon-
ti Attila, 17. Dr. Podobni Ágnes, 18. Dr. Szűcs Kornél, 19. Dr. Szűcs Kornél, 20. Dr. Csoboth Johanna, 21. Dr. Szűcs Kornél, 22. 
Dr. Szűcs Kornél, 23. Dr. Kishonti Attila, 24. Dr. Podobni Ágnes, 25. Dr. Csoboth Johanna, 26. Dr. Csoboth Johanna, 27. Dr. Cso-
both Johanna, 28. Dr. Kishonti Attila, 29. Dr. Kishonti Attila, 30. Dr. Mikó Attila, 31. Dr Podobni Ágnes, 

február 1 Szűcs Kornél, 2. Szűcs Kornél

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 illetve az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn illetve az 

ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

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

A jánoshalmi Városi Önkormányzat decemberben is megren-
dezte a már hagyományos Idősek karácsonyát. Az Imre Zoltán 
Művelődési Központ zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, akik nagy 
figyelmmel hallgatták az óvodások, majd az iskolások és kor-
társaik műsorszámait,  A délutánon igazán jó hangulatot terme-
tett Barátok Közt Novák Lacija (Tihanyi Tóth Csaba) és felesége 
(Bognár Rita) fellépése. A program végén egy ajándéként kapott 
mindenki vásárlási utalvánnyal térhetett haza.

Dingó Zita és Tóth Péter Gábor
SántaOdettésBogdánRóbert

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

M E G H Í V Ó
A Felső-Bácskai borok  

XXVII. nemes versenyét 
rendezi meg  Jánoshalmán

a 104 éves Jánoshalmi Gazdakör Egyesület és a  
Felső-Bácskai Hegyközség

Borminták begyűjtése: 2017. február 17. (péntek 9-17 óra)
Nevezés feltételei: - nevezési díj 1.500 Ft/minta

  - bormintát egységes üvegben kell leadni
  - egy mintából 3 üveggel, fajta, évjárat és termő-
hely megjelöléssel ellátva.

Üveg felvehető és egyben leadása: az Egyesület Székházában.
(Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. sz.) 2016. február 17. (péntek) 9-18 óra

Borbírálat: 2017. február 18. (szombat 9-15 óra)
Eredményhirdetés:  

2017. február 25.(szombat), a Korzó Étteremben 1530 órakor
Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka bemutató és kóstoló 18 órától – 
19 óráig
utána: vacsora, (újházi tyúkhúsleves, sültes tál gazdagon, rétes, pogácsa) 

zene, tánc, tombola.
A zenét Szevin Lajos és zenekara szolgáltatja.

A tombola sorsolás egyik fődíja 2 személy részére wellness hétvége. 
Éjfélkor: töltött káposztával kínáljuk vendégeinket.

Tombolatárgy felajánlásával hozzájárul a rendezvényünk sikeres lebo-
nyolításához.

(Belépő ára: 3.300 Ft/fő)
(A belépőjegy is részt vesz a tombola sorsoláson.)

Jegyek elővételben kaphatók 2017. február 22-ig:
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi 9. sz. Tel.: +36-20/965-7021; 
+36-70/45-35-077
Kiss István Jánoshalma, Dózsa Gy u. 114. sz. Tel.: +36-30/338-4683
Ötvös Tiborné Jánoshalma, Jókai u. 101. sz. Tel.: +36-30/742-7671

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a borversenyre,
az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!

A rendezvény fővédnöke: Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Jánoshalmi Gazdakör  
Egyesület  

Jánoshalma

Jánoshalma  
Városi Önkormányzat

Felső-Bácskai  
HegyközségP. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 

aki 2016. november hónapban (közelebbről meg nem határozha-
tó időpontban) a jánoshalmi háza záratlan nyári konyha helyisé-
géből eltulajdonított egy Stihl MS 170 típusú láncfűrészt kb.70000 
Ft. értékben.

A nyomozás során felderítésre került az elkövető F.K. helyi 
lakos személyében. Nevezett a gyanúsítotti kihallgatása során elis-
merte, hogy a sértettől már korábban is lopott. Ez év szeptember 
hónapban szintén a  ház záratlan nyári konyhájából tulajdonított el  
1.200.000 Ft-ot, illetve a nyitott garázsból egy Sthil 171-es motorfű-
részt és egy német gyártmányú kisméretű gyorsvágót. 

Az időközben már értékesített láncfűrészek az új tulajdonosoktól 
lefoglalásra kerültek, azonban az eltulajdonított készpénzt az elkö-
vető és családja már elköltötte, így a kár nagy része nem térült meg. 

Az elmúlt időszakban több esetben folytattunk nyomozást olyan 

bűntető ügyekben, ahol a sértettet mobiltelefonján egy letiltott 
számról felhívják és egy telefontársaságra hivatkozva közlik misze-
rint nagyobb összeget nyert náluk. A pénzhez jutás feltétele, hogy 
rövid időn belül – amit általában 1 órában határoznak meg – egy 
bank automatánál az általuk megadott telefonszámokra különböző 
összegeket kell feltölteni. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és ehhez hasonló trükkök-
nek ne dőljenek be bármennyire is csábító a beígért összeg nagy-
sága, mert a végén nyeremény helyett csak káruk fog keletkezni.    

Tart a tűzifa szezon!
Kérjük, hogy megbízható helyről vásároljanak tűzifát, mert a  

vidékről érkező házaló árusoktól – akik a helyi áraknál olcsób-
ban kínálják a tűzifát – történő vásárlásnál nagy valószínűséggel a 
megegyezettnél jóval  kevesebb mennyiségű fa kerül lepakolásra, 
így az olcsó drága lesz. 

Rendőrségi hírek

Idősek karácsonya
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