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Vízkereszt ünnepén A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Isko-
la  apraja-nagyja, óvodások és iskolások, közösen vettek részt a délelőt-
ti szentmisén. 

Ám ez a szentmise picit különbözött a „szokásostól”. Meglepetésére 
megérkeztek a három királyok is. Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akik a 
kis Jézusnak aranyat, tömjént és mirhát vittek, az óvodai csoportoknak, az 
iskolai osztályoknak különféle ajándékokkal kedveskedtek. A gyermekek 
izgatottan várták, hogy visszaérkezzenek az óvodába, és kibonthassák az 
ajándékokat. Útközben boldogan találgatták, hogy vajon mit rejthet a cso-

magolás. Még nagyobb meglepetés várta őket a csoportszobák közepén, 
ahol hatalmas dobozokban még több meglepetés várakozott.

Boldogan vették birtokukba az új játékszereket, és még napokon át 
emlegették a közös élményt.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG és Eredményekben Gazdag Új ESZTENDŐT KÍVÁN
A Jánoshalmi Hunyadi Népe  Kiadója és Szerkesztő Bizottsága!  

Az elmúlt hónapban városunk mind két középiskolájában megtartották a szalagavató bált, amikor a végzős diákok a szalagavató bálon egy kis szala-
got kapnak. Olvasóink tudják-e, honnan ez a szokás?  

A szalagavatás szertartása hosszú múltra tekint vissza. Ez a ceremónia is Selmecbányáról származik, mint megannyi diákélettel kapcsolatos szokás. 
Ott még VALÉTÁLÁSnak nevezték. A kifejezés a latin nyelvből ered: „Valete!” – kiáltották a végzősök a kisebbeknek: „Éljetek boldogul!”. A diákok az utol-
só tanév második félévére váltak jogosulttá a végzős szalag viselésére, és akárcsak ma, ott is egy ünnepség keretein belül adták át a végzősöknek eze-
ket. A rendezvény menete is nagyon hasonló volt a napjainkban szokásoshoz. Hogy ez miként alakult nálunk arról az iskolákról szóló tudósításaiban olvas-
hatnak  részletesen, csak úgy mint az oktatási intézményekben történt egyéb eseményekről

BÚÉK 2015 
Karácsony ünnepe a megtestesülés ünnepe. Isten emberré lett, Jézusban mindenben hasonlóvá 

lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ő az igazi világosság, az Ő fényénél minden dolgunkban el tudunk iga-
zodni. Keresztény életünkkel ezt a világosságot tudjuk tükrözni, elvinni a világba. 

Az ünnep feltöltött bennünket. A találkozások, a nyugalmas napok, a csendesebb, békésebb idő-
szak megerősít mindannyiunkat. Persze annyira, amennyire sikerült felkészülni rá. Most ezt a töl-
tést, ezt a lendületet elkezdhetjük leadni, megmutatni. Fényesebb, békességesebb arccal léphetünk 
ismét a hétköznapokba. Sugározzuk bátran környezetünkbe a megtapasztalt fényességet, örömet! 

Persze azt is tudjuk, ez nem könnyű, mert a fény elkezd halványulni, a lendület megfogyatkozik. 
Éppen ezért hív bennünket Megváltónk Jézus, hogy hétről hétre térjünk be hozzá, idézzük fel szü-
letésének örömét, tegyük ünneppé a vasárnapot! Töltekezzünk a vele való találkozásban, az Ő sza-
vának hallgatásával, a benne hívő közösségben való közös imával a szentmisén, az istentisztele-
ten. Napról napra töltekezzünk a személyes imádság, a Szentírás olvasása és embertársaink sze-
retete és szolgálata révén. Ha újra és újra sikerül töltekeznünk, akkor lendületünk megmarad, akkor 
tovább tudunk világítani a világban! Akkor talán a mi fényünk segítheti újra visszatalálni Krisztushoz, 
az Egyház közösségéhez azokat, akik eltávolodtak tőle, akik sem az ünnepeken, sem a hétközna-
pokon, sem életükben, sem halálukban nem akarnak róla tudomást venni.

A BÚÉK jelentése: Boldog Új Évet Kívánok! A keresztény jelentése pedig Bízd Újra Életed 
Krisztusra! Ezt kívánom minden kedves olvasónak, Jánoshalma minden lakójának, hogy a 2015-
ös évben is Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! Tudjunk és akarjunk, együtt és egymásért imádkoz-
ni és dolgozni! 

Menyhárt Sándor plébános

A Kormány megnövelte 
a szennyvízberuházás 
támogatását
„Karácsonyi ajándék” 

a jánoshalmiaknak

Tisztelt Jánoshalmiak!
Jánoshalma Város Önkormányzata, Képviselő-testülete, és a magam nevében 

a 25 éves jubileumát ünneplő önkormányzatiság évében
 szeretetettel, békességgel, egészséggel teljes boldog új évet kívánok minden Jánoshalmi Embernek!

Adjon Isten minden jót, jobb évet, mint tavaly volt! Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg!
Hozzon könnyebbséget az újesztendő a szükséget szenvedőknek, egészséget a betegséggel küzdőknek,

sok sikert és a mindennapokban sikeres alkotómunkát városunk lakóinak! 
Idézek Áder János Köztársasági Elnök Úr Újévi köszöntőjéből:
„E jeles évfordulón a szeretteinknek, barátainknak, önmagunknak tett szilveszteri fogadalmainkat kiegészíthetnénk 
néhány közös vállalással. Miért ne törekedhetnénk az előttünk álló esztendő minden napján arra, hogy nagyobb 
tisztelettel legyünk a másik iránt, hogy jobban megbecsüljük egymás teljesítményét? 
Minden jóravaló és jóra törekvő magyar ember személyes erőfeszítését.

Az orvosét, aki gyógyít és életet ment. 
A tanárét, aki jó szóval oktat, de játszani is enged. 

A biztonságunkért szolgálatot teljesítőkét. 
A földet megművelőkét, a kétkezi munkából élőkét, a vállalkozókét, akik értéket teremtenek. 

A szülőkét, akiknek gondoskodása nélkül az ifjabb generációk nem tudnák a szabadság adta lehetőségeiket ki-
bontakoztatni. 

A nagyszülőkét, akiknek bölcsessége, élettapasztalata nélkül újra és újra elkövethetnénk azokat a hibákat, amikért 
a korábbi nemzedékek már súlyos árat fizettek. 

Mindez nem kerül semmibe. Mégis, milyen sokat jelenthet családtagjainknak, barátainknak, munkatársainknak!” 

Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

►►► folytatás a 3. oldalon

A Jánoshalmi Hunyadi Népe 2014. évi decemberi szám lapzárta után 
érkezett egy szinte ünnepi ajándékként is felfogható, a lakosok által rég-
óta várt pozitívumról szóló hír. A tények jelentőségét nem csökkenti, hogy 
minderről a januári számban tudósítunk. Magyarország Kormánya 2014. 
december 5-én megtartott kormányülésén Jánoshalma Város Önkor-
mányzata által beadott kérelem alapján felülvizsgálta a szennyvíz-csa-
tornázási és szennyvíztisztítási beruházás hazai forrásból való pénz-
ügyi finanszírozását. A jánoshalmi lakosok szempontjából kedvező dön-
tés született, ugyanis a Kormány a 1725/2014 (XII.5.) határozatában meg-
növelte a beruházás támogatását 81,68%-ról 93,63%-ra.

Napkeleti bölcsek érkezése 

Szalagot kaptak a „vén” diákok
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A fő és kereszthajó első padtömbjei decembertől fűtöttek a Szent Anna templomban. 
Ezzel egy már rég óta megoldandó gond látszik megoldódni, hogy a híveknek ne kelljen 
fagyoskodni a téli nagy hidegben a szentmisék és más egyházi alkalmak során. Menyhárt 
Sándor plébános úr arról tájékoztatott, hogy a januárban munkák folytatódnak.  Arról is tájé-
koztatott, hogy aki szeretne adakozni, az továbbra is megteheti misék alatt a templom köze-
pén lévő perselybe helyezett pénzzel, vagy az irodában nyitvatartási időben, hétfőtől pén-
tekig délelőtt, valamit szerdán és pénteken délután is. 

Működik a templomi 
fűtés első fele

Díjazott lelkész

A magyarországi Baptista Egyház 2001-ben alapította meg a világviszonylatban is egye-
dülálló baptista Spurgeon-díjat a tudomány, a művészet, a misszió és a társadalom terüle-
tén végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Csaplár József nyugalmazott baptista 
lelkipásztor munkásságát egyházuk Országos Tanácsa megbecsüli, ezért számára adomá-
nyozta, és 2014. december 14-én a Papp László Sportarénában vehette át ezt a kitüntetést.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. évi tervezett munkaterve 
Gazdaságfejlesztési 
és Városüzemelteté-

si Bizottság

Elnök:  
 Malustyik Béla

Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi Bizottság

Elnök:  
Madarász Attila

Képviselő-testületi

ülés

Január
Anyagküldés 15. (csütörtök) 23. (péntek)
Ülés nap 20. (kedd) 29. (csütörtök)

Február
Költségvetés tárgyalás 

Anyagküldés Összevont Bizottsági ülések január 27- 
február 6 között

12. (csütörtök)

06. (péntek)

Ülés nap

Anyagküldés 12. (csütörtök) 20. (péntek)
Ülés nap 17. (kedd) 26. (csütörtök)

Március
Anyagküldés 12. (csütörtök) 20. (péntek)
Ülés nap 17. (kedd) 26. (csütörtök)

Április
Anyagküldés 09. (csütörtök) 17. (péntek)
Ülés nap 14. (kedd) 23. (csütörtök)

Május
Anyagküldés 14. (csütörtök) 22. (péntek)
Ülés nap 19. (kedd) 28. (csütörtök)

Június
Anyagküldés 11. (csütörtök) 19. (péntek)
Ülés nap 16. (kedd) 25. (csütörtök)

Július
NYÁRI ÜLÉSSZÜNET

Augusztus
20. (csütörtök) ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Szeptember
Anyagküldés 03. (csütörtök) 11. (péntek)
Ülés nap 08. (kedd) 17. (csütörtök)

Október
Anyagküldés 08. (csütörtök) 16. (péntek)
Ülés nap 13. (kedd) 22. (csütörtök)

November
Anyagküldés 05. (csütörtök) 13. (péntek)
Ülés nap 10. (kedd) 19. (csütörtök)

Közmeghall-
gatás 2015. november 26. (csütörtök) 16 óra

December
Anyagküldés nov. 26. (csütörtök) 04. (péntek)
Ülés nap 01. (kedd) 10. (csütörtök)

 Tájékoztató
a kitüntető címek adományozásáról
Jánoshalma Város Képviselő-testületének rendelete alapján minden 

évben lehetőség van
„Jánoshalma Város Díszpolgára”

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

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”

„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.
Az egyes címek adományozásának konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) 

Ör.sz. rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javaslatot tehetnek:

a.) a Képviselő-testület tagjainak egynegyede ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett társadalmi, gazdasági szerveze-

tek, intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek, kamarák, érdekképviseleti 

szervek, egyházak,
e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állampolgár,
f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehetnek fentieken kívül az 

egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság munkavállalói.
Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy 

alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot.
A javaslati lap és a rendelet a www.janoshalma.hu címen elérhető, 

letölthető.
A javaslatokat 2015. március 1. napjáig Jánoshalma Város Pol-

gármesterének kell megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440 Jánoshal-
ma, Béke tér 1.)

A kitüntető címek odaítéléséről Jánoshalma Város Képviselő-testülete, 
mint adományozó minősített többséggel dönt.

Az elismeréseket a Polgármester adja át az adományozottnak, hozzá-
tartozójának vagy megbízottjának az alábbiak szerint, ünnepi alkalmakkor:

 ● „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címet a Városi Pedagógus 
Napon,
 ● „Jánoshalma Város Kultúrájáért”, „Jánoshalma Város Szociális Mun-
káért”, „Jánoshalma Város Sportjáért” címeket a Jánoshalmi Napokon,
 ● „Jánoshalma Város Közszolgálatáért” címet a Köztisztviselői Napon,
 ● „Jánoshalma Város Egészségügyéért” címet a Semmelweis Napon,
 ● „Jánoshalma Város Díszpolgára”, „Jánoshalma Város Tiszteletbeli Pol-
gára”, „Jánoshalma Város Életmű” kitüntető címeket, továbbá a „Bátor-
ság érdemszalag” és „Az Év Vállalkozója” díjat az augusztus 20-i ünne-
pi testületi ülésen.

Meghívó
A  Jánoshalmi TSz-közi Vállalkozás („Kom-

binát”) volt dolgozói részére találkozót, bará-
ti beszélgetést és vacsorát szervezünk, amelyre 
szeretettel várunk minden érintettet és érdeklő-
dő családtagjaikat.

Időpont és helyszín: 2015. január 24. 17:00 óra; 
Korzó étterem, Jánoshalma

Program: 
17:00-19:00: Vendégvárás, emlékek felidézése (Korabeli 

fényképeket hozzanak magukkal!), beszélgetés 
19:00: Vacsora, amelyet táncmulatság követ ( A zenét 

Szevin János szolgáltatja.)
Részvételi díj: 2900 Ft/fő, amely a korabeli szokások alap-

ján tartalmaz egy aperitif italt, orja levest, töltött káposz-
tát és túrós palacsintát valamint az asztalra felhelye-
zett italokat

Jelentkezni lehet 2015. január 22-én 15:00 óráig a követ-
kező helyszíneken:

 ¾ Korzó étterem, Jánoshalma – Takács István 
                                                     Tel.: 06-70-7709020

 ¾ Dági Műszaki Kereskedés, Jánoshalma Bem J. u. 
 ¾ Festék- Barkács Szaküzlet, 

           Jánoshalma Dózsa Gy. u.- Radvánszki Ferencné
 ¾ Polgármesteri Hivatal, Kéleshalom  

                   – Maruzsáné Rózsa
                   – Pörzsölt Istvánné önkormányzati képviselő

Reméljük, hogy Önnel együtt idézhetjük fel a régi időket!
 A szervezők:

 Török Jánosné,  Dági József és Dági Józsefné,  
Ádám Gyula és Szakál Lajos 

39 éves vagyok. Még négy hónap és betöltöm a 40-et. Számtalan oka 
van annak, hogy ne érezzem jól magam ettől. Most viszont inkább arról 
beszélnék, hogy a mai „lelki kirohanásom” után, eszembe jutott nagyma-
mám, Aranka. 1945. májusában jött haza az auschwitz-birkenaui haláltá-
borból, teljesen egyedül, a fia, az anyukája, a húga és annak két kisfia nél-
kül. Ő akkor még nem tudta, csak sejtette a legrosszabbat. A családja nem 
jött vele. A fián kívül mindenkiről tudta, hogy gázkamrákban lelték halálu-
kat, de a kisfiáról csak annyi tudomása volt, hogy egy transzporttal elvitték 
őt egy kőbányába dolgozni. 14 éves volt. 

Mama, mikor jöttek az oroszok, hogy kiszabadítsák a táborban rekedt 
embereket, több társával együtt Budapest felé indult. Hiányos ruházatban 
gyalogolt napokon keresztül vagy épp sikerült bejutnia egy-egy vagonba és 
akkor megpihenhetett. Fázott. Csak arra gondolt, hogy hazajusson. Meg-
találja testvérét, férjét, hozzátartozóit. Nem volt jól, testileg gyenge volt, 40 
kg, lelkileg megkínzott, de ő látta a fényt. 

Budapestre érve elindult abba az utcába, ahol testvére Rózsi néni lakott. 
A háborúban megrongálódott házak között haladt, remélve, hogy testvére 
jól van, és nemsokára viszontláthatja. Hogy pontosan mi zajlik egy olyan 
nő lelkében, akinek elvették a múltját és nem ismeri a jövőjét? Nem tudom 
pontosan. 

Sokan azt mondják, nagyon hasonlítok Mamára, külsőre és természet-
ben is. Én azt hiszem, hogy hasonlítok, de egy ember akkor tudja meg 
mennyire erős, ha olyan iszonyatos helyzetbe kerül, mint amilyenben Mama 
volt azon a tavaszi napon. Én nem vagyok férjnél, ő férjnél volt. Nekem 
nincs testvérem, neki több is jutott. Ott sétált. Fejében kavarogtak a gondo-
latok: vajon megpillantja-e Rózsi nénit pár perc múlva? A házhoz érve egy 
hang szólt le hozzá: - Arany, 
te vagy az? Mama felpillan-
tott az erkélyre. – Én vagyok 
Rózsám. Rózsi néni sírva 
futott hozzá. –Alig ismerte-
lek meg! Jaj drágám, gye-
re adok enni! Mama csont-
sovány volt. A látvány meg-
rémítette Rózsit, de tartot-
ta magát. Boldog volt, hogy 
viszontláthatja drága testvé-
rét, akiről rég azt hitte, hogy 
elpusztult, több millió társá-
val együtt.  Ott állt előtte az 
az asszony, akivel gyermek-
korát töltötte fönt Eperjesen, 

a családi birtokon, öt másik testvérükkel együtt. Akivel a háború előtt Buda-
pestre jártak bálba, akiről mindenki azt mondta, hogy gyönyörű kék szemei 
és szőkésbarna haja páratlan szépséggé tette. Ott állt ő, az én Mamám 
most teljesen esetlenül, de kék szemében ott ragyogott az elszántság és az 
élni akarás fénye. Rózsi néni karon ragadta és felkísérte az emeleten lévő 
tágas pesti lakásba. Levest melegített. Mama csak apránként bírta kortyol-
gatni a meleg ételt, ami először nem is esett olyan jól neki. El volt szokva 
a normálistól, mindentől, ami emberi.

Végre biztonságban volt, jó helyen. Hogy bírt-e aludni arról nem tudok 
biztosat. Én nem bírtam volna. Nem bírtam volna megmozdulni sem. Telje-
sen összetörtem volna. Gondolataim a fiam körül forogtak volna leginkább, 
de anyukám hiánya is megbénított volna. Arra gondoltam volna, hogy azok 
az emberek, akikkel nap, mint nap találkoztam, beszéltem, örültem, szo-
morkodtam, ettem, ittam, terveztem, lélegeztem, nincsenek ott. Arra gon-
doltam volna, hogy minden elveszett, minden odalett és meg akartam vol-
na halni. Ha Mama és én hasonlítunk, akkor úgy tudom elképzelni, hogy 
ott ült a pici konyhában egy széken és sírt. Aztán elképzelem a pesti lakás 
nappaliját, amiben egy kanapé vagy ahogy ők mondták pamlag állt. Mama 
ledőlt rá, pihent és gondolkodott: hol lehet az én drágám, a kisfiam? Vajon 
visszajön még? Honnan fogom tudni, ha meghalt? Ha meghalt, nem tudom 
eltemetni. Nem lesz sírja, ahova virágot vihetnék.  

Telt az idő. Mama könnyei szinte már elfogytak, amikor jött a hír arról, 
hogy munkaszolgálatos férje megsebesült és egy budapesti kórházba szál-
lították. Mint kiderült Papa légnyomást kapott és azonnal elveszítette tüde-
jének felét, de ÉLT! Mama ott állt 4 hónappal 40. születésnapja előtt és egy 
dolgot tudott: a férje életben van.

Gondolatok – Emlékek

Ezeket a felvételeket Somosi György bocsátotta rendelkezésünkre. Akiket ábrázolnak, közeli rokonai, és innen, János-
halmáról, a Dózsa György u. 106-ból hurcolták el a haláltáborokba.

2014. december 31-én zárult a Magyar Holokauszt Emlékév. Mi az alábbi írásunkkal kívánunk tisztelegni az ártatlanul meghur-
colt és halálba juttatott emberek emléke előtt. 

A Római Katolikus Egyházközség kéri, hogyy akik 2015-
ben szeretnének templomi esküvőt kötni, jelentkezze-
nek a plébániai irodában január 31-ig előzetes egyezte-
tés céljából.

Azok a felnőttek, akik szeretnének megkeresztelked-
ni, elsőáldozni vagy bérmálkozni január 15-ig jelentkezze-
nek az irodában.

A plébániai iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8 órá-
tól 12 óráig, továbbá szerdán és pénteken délután 14 órá-
tól 17 óráig

Január 31-én, szombaton batyus családos farsangi bált 
rendez a katolikus egxházközség 19 órai kezdettel az Imre 
Zoltán Művelődési Központ Nagytermében. Az élő zenét 
Szevin János szolgáltatja. Minden korosztályt szeretettel 
hívnak. Belépő egy tányér szendvics vagy sütemény, egy 
üveg üdítő és egy olyan tombola tárgy, amelyet az adako-
zó is szívesen megnyerne. Jelmezverseny gyermek, felnőtt 
és családos kategóriákban lesz.

Egyházi hírek

http://www.janoshalma.hu
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Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 
ÜZEMBE ÁLL AZ ÚJ KÚT 
JÁNOSHALMÁN  
JÁNOSHALMA – MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

Sajtóközleményünk célja, hogy tájékoztassuk a Város Lakosságát az elmúlt hónapban a 
Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító projektben történt előrelépésekről.

A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító program keretében a jánoshalmi projektrészen fontos 
előrelépések történtek az elmúlt hónapban. Visszaállt az üzembe a teljesen felújított víztorony. 
Megtörtént a vezérlő elektronika teljes cseréje a gépházban és a térszíni 2db 250m3-es tisztavizes 
medencék is felújítás után üzembe álltak.
Elkészült az új mélyfúrású kút a vízmű területén. Ezzel lassan befejeződik a víztisztító művet kiszolgáló 
egységek teljes felújítása, mely után a már beépített technológia üzembe helyezése lesz a feladat. 
E munkálatok előre láthatólag január hónap végén elkezdődhetnek. A tervek szerint a próbaüzemi 
indulás február hónapra várható. 

Fenti munkálatokkal párhuzamosan elindult a hálózat rekonstrukció is. Az előírt mennyiségű házi 
bekötések cseréje és az előirányzott tűzcsapok beépítése már megtörtént.
A jövő héttől várható a mosató csomópontok és közterületi tolózárak építése. E munkálatok a 
közterületen folynak majd, a lakosság zavarása nélkül. Ez időszak alatt folyamatosan kisebb körzetekben 
lesznek vízhiányos időszakok és várhatók kisebb mértékű, átmeneti rövid idejű vízminőségi problémák 
is. 
A kivitelező az adott területen végzett munkákat és az esetleges vízhiányt (1-3 nappal előbb) köteles 
bejelenteni a lakosságnak házi értesítéssel. Ezek a munkálatok a téli időjárás függvényében kicsit 
elhúzódhatnak, ezért kérjük a lakosság türelmét.
Továbbra is felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a jogszabályok szerinti egészséges ivóvizet 
biztosító konténer a rendelkezésükre áll a már megszokott helyen. (volt gimnázium udvara)

Köszönjük a lakosság és a felhasználók eddigi türelmét és a hátralévő időre kérjük további 
megértésüket.

A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

2015. január 7.

Jánoshalma Város Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
BEÜZEMELÉSE  
JÁNOSHALMA VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA PROJEKT

Jánoshalma szennyvíz-csatornázási projekt keretében 2014. december közepén a Kivitelező 
elindította az új szennyvíztisztító telep üzembe helyezési és próbaüzemi eljárását.

A telep üzembe helyezési és próbaüzemi eljárásának elindítása a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
működőképes állapotba kerültek az új műtárgyak és a száraz forgatási és víztartási próbák is sikeresek 
voltak. Megkezdődött a telep aktív iszappal történő feltöltése, mely szükséges a folyamatos üzem 
beindításához. E pár hetes folyamat után átkötésre kerül a jelenlegi szennyvíztisztítóról az új tisztító 
telepre a végátemelő nyomócsöve.
Ekkor már elmondható lesz, hogy teljes egészében az új telep tisztítja a szennyvizet. A próbaüzem 
folyamata mintegy fél év a hatósági előírások és engedélyek alapján. Ez az időszak szükséges arra, 
hogy bebizonyosodjon, hogy minden időjárási körülmények között jól működtethető a szennyvíztisztító 
telep. A telep fokozatos működésbe hozása és a tisztítás technológia beszabályozása után terhelhető 
további szennyvíz rákötésekkel. Ennek idejéről az érintetteket Jánoshalma Város Önkormányzata és 
az Üzemeltető Kiskunvíz Kft. megfelelő időben fogja tájékoztatni. 

A csatornahálózat 2014 év végén közel 100%-osan befejeződött. A maradék töredék szakaszokat 
a Kivitelezők az időjárás függvényében az év első harmadában el fogják végezni. A hátra maradt 
burkolat helyreállítások is ez időszak végére készülnek el. 
Így ez év közepén, egy jól megépített hosszútávon jól működő létesítménnyel lehet gazdagabb 
Jánoshalma Városa, továbbá nagy lépés lett téve a környezeti problémák megoldása és a fenntartható 
fejlődés megvalósítása felé. 

Továbbra is kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét a 2015 évre áthúzódó munkálatok 
befejezéséig. 

A Kormánydöntés előtti támogatási összeg: 2.481.729.363Ft
Támogatási összeg növekedése: 347.060.474Ft
A Kormánydöntés utáni megnövekedett támogatási összeg: 2.828.789.837Ft

Czeller Zoltán polgármester úr: Valóban vártuk már a szennyvíz beruházásunk támo-
gatásának aktualizálásáról szóló Kormánydöntést. Az időtényező miatt, egyrészt, mert 

már a beruházás megvalósításának vége felé közeledünk. 2015 első félévében befejeződ-
nek azok a munkálatok is, amiket nem sikerült tavaly a tél beálltáig elvégezni. Másrészt 
egy 2008-ban elkezdődött beruházás esetében rendkívül fontos a költségek időbeli alaku-
lása. Nyilvánvaló, hogy ez kedvezőtlenül érinthette volna a lakossági önrész mértékét, de 
ugyanilyen hatással van a vállalkozó költségeire is. Az elmúlt évek áremelkedéseit, a gaz-
dasági válságot, és egyéb pénzügyi folyamatokat tekintve könnyen belátható, hogy ekkora 
időintervallumban nehéz lett volna az eredeti tervekben szereplő pénzügyi keretek között 
maradni. Mindezt láttuk, és időben megtettük a szükséges lépéseket. Az Önkormányzat 
2013. szeptember hónapban kezdte meg, folyamatában 2014. szeptemberig elvégeztette 
az ún. CBA számítást, ami közérthető nevén a költségek aktualizálását jelentette. Miután a 
számítások elkészültek, a többi önkormányzathoz hasonlóan mi is felülvizsgálati kérelem-
mel fordultunk a Kormány felé. Láttuk, hogy a környékbeli önkormányzatok esetében pozi-
tív kormánydöntések születtek, így volt ez Jánoshalma esetében is. 

JHN: Milyen konkrétumokat jelent a lakosság szempontjából a pozitív kormányzati dön-
tés?

Czeller Zoltán polgármester úr: Válaszomban kitérek arra, hogy lényegesek az előz-
mények, és fontos az új, pozitívan megváltozott helyzet is. Újabban már tudjuk, hogy a Kor-
mány több támogatásban részesíti a szennyvízberuházást. Ismert azonban, hogy a támo-
gatások mellett lakossági önrésze is van a beruházásnak. A lakosság 2008 óta, a Vizi-
közmű-társulat megalakulása (2008. január 11.) óta Lakossági Takarék Pénztárban gyűj-
ti az önrész összegét. (1990Ft/hónap befizetéssel) Köztudott, hogy az eredetileg terve-
zett összeg összegyűjtése 100 hónapon keresztül történik, tehát az LTP befizetések leg-
korábban 2016-ban járnak le. Mivel addig nem hozzáférhető a lakossági önrész, az Önkor-
mányzat kezességvállalásával a Viziközmű-társulat hitelt vett fel a lakossági befizetések 
megelőlegezésére. A Viziközmű-társulat megalakulása óta működő, a tagok által válasz-
tott 21 főből álló Küldöttgyűlés a szükséges döntések meghozatala előtt ülésezik, a küldöt-
tek több, mint 3400 ingatlan érdekében hozzák meg döntéseiket. A Viziközmű-társulat Kül-
döttgyűlése 2010. április 7-én a 9/2010 sz. határozatában döntött a hitel felvételéről. Ennek 
értelmében a kivitelezés során a vállalkozók által benyújtott számlák két részből kerülnek 
kiegyenlítésre, Európai Uniós, ill. hazai támogatásból, valamint a felvett hitelből. A Tár-
sulat akkor tudja visszafizetni a hitelt, miután az LTP-k lejárnak, tehát gyakorlatilag a 
lakosság ekkor adja be a szükséges önrészt. 

Nagyon fontos, hogy minden lakos továbbra is fizesse az LTP-t, mert a lakossá-
gi önrész összege nem változott, valamint a felvett hitelt vissza kell fizetni a kama-
tokkal együtt. 

Az Önkormányzat a Víziközmű-társulat bevonásával jelenleg is dolgozik egy olyan 
módozaton, mely szerint a belső (kerítésen belüli) bekötések ne a lakosság pénztárcáját 
terheljék. Mindezekből kitűnik, hogy a megváltozott pénzügyi feltételek elemzése jelen-
leg a legfontosabb. Az önkormányzat feladata, hogy az új támogatási arány ismereté-
ben pénzügyi szakemberek bevonásával javaslatokat készítsen. Jelenleg ezt a nagy körül-
tekintést igénylő munkát végezzük. Megvizsgáljuk a saját pénzügyi helyzetünkön kívül 
azt is, hogy az előttünk járó településeken milyen megoldásokat alkalmaztak. Min-
den település helyzete sajátságos, de tapasztalatot, ötleteket lehet gyűjteni, és azt is meg 
kell vizsgálni, nálunk alkalmazható e? Az általunk kidolgozott megoldás eredményekép-
pen a lakosnak nem kell talajterhelési díjat fizetni, mivel jó minőségben, a szolgál-
tató által átvett, beüzemelt, „élőre kötött” szennyvíz csatornát kaphat díjmentesen. 
Javaslatainkat a Viziközmű-társulat Intéző Bizottsága és a Küldöttgyűlés elé visszük, 
hogy többet kapjanak a lakosok, mint amit 2008-ban elterveztünk.

Eddigi közös erőfeszítéseinket siker koronázta. Megköszönöm minden Képviselő-tár-
samnak, hivatali munkatársamnak, a Viziközmű-társulat tisztségviselőinek munkáját, és 
arra irányuló törekvéseit, hogy a jánoshalmi embereknek minél kevesebb pénzébe kerüljön 
a szennyvíz csatornahálózat kiépítése. Nem tudok azonban köszönetet mondani annak 
a szélsőséges helyi csoportosulásnak, (Jánoshalmi Jobbik) amelyik hazugságokkal 
megpróbálta a munkánkat gátolni, vagy a lakosságot félrevezetni. Sajnálatos, hogy 
vannak, akiket sikerült megtéveszteni.

A megszületett pozitív döntésnek nagyon örülünk, köszönjük Magyarország jelen-
legi Kormányának, hogy a kohéziós alap támogatása mellett az ország központi költ-
ségvetéséből plusz forrást biztosít Jánoshalmának. Tulajdonképpen a város támoga-
tásánál személyesebb a dolog, mert közvetlenül a jánoshalmi embereknek életét köny-
nyíthetjük meg ebből a pénzből. Köszönet érte!

A Kormány megnövelte a 
szennyvízberuházás támogatását

„Karácsonyi ajándék” 
a jánoshalmiaknak

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról

Amióta létezik, a bort a lélek italának tartja az ember. Szent János napja (december 
27.) a magyar hagyományok szerint a bor megáldásának ideje. Hajdanán ezen a napon 
minden család bort vitt a templomba, hogy a pap áldását kérje rá. A szentelt bornak 
ugyanis mágikus erőt tulajdonítottak, amivel beteg embert és állatot is gyógyítani lehet. 
Ezen felül öntöttek belőle a boroshordókba is, hogy ne romoljon el a bor. 

Városunkban is akadtak néhányan, akik áldást kértek borukra, melyeket Toldi Norbert 
káplán szentelt meg. 

Borszentelés
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Örömmel értesítjük Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál a  kihelyezett 

ügyfélfogadások 2015. évben is folytatódnak!

Földhivatali, nyugdíjbiztosítási 
és fogyasztóvédelmi 

ügyfélfogadások a jánoshalmi 
Járási Hivatalban 

földhivatali ügyfélfogadás minden szerdán
8-12 óra között

nyugdíjbiztosítási 
ügyfélfogadás

minden hónap második 
péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2015.01.09-én és 

 2015.02.13-án )

Fogyasztóvédelmi 
ügyfélfogadás

Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között

(legközelebb 2015.02.02-án)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják 

az ügyintézők.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A Járási Hivatal  hírei

2013. január 1-től  minden járásban 
megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok,  
így Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédel-
mi törvény alapján a Járási Hivatal vezető-
je, akinek katasztrófavédelmi és honvédel-
mi elnökhelyettese van, ők szakemberek a 
saját területükön és nem a Járási Hivatal 
állományába tartoznak, csak szükség ese-
tén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb 
feladatai: A jánoshalmi járás területén ( 
Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, 
Rém települések ) irányítja és összehan-
golja a honvédelmi felkészítés és a kataszt-
rófák elleni védekezés feladatainak végre-
hajtását. Részletes munkáját a katasztró-
favédelemre és a honvédelemre vonatko-
zó jogszabályok valamint a saját Szerveze-
ti és Működési  Rendje tartalmazzák, tevé-
kenységét a Kecskeméten működő Megyei 
Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megala-
kulása óta rendszeresen ülésezett, orszá-
gos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban vett részt.  Az ülé-
seken részt vesznek a járás polgármesterei, önkormányzatok képviselői is. 

A járás önkormányzatai a saját közigazgatási területükön továbbra is 
ellátják a katasztrófa védelmi feladatokat. 

A Helyi Védelmi Bizottságnak 3 munkacsoportja alakult: 
 ● honvédelmi munkacsoport
 ●  katasztrófavédelmi munkacsoport ( tagjai a települések delegáltjai )
 ● vezetést támogató munkacsoport

A Bizottság legutóbbi ülésére 2014. december 9-én került sor, ahol Bod-
roginé dr. Mikó Zsuzsanna elnök a Helyi Védelmi Bizottság előző év mun-
kájáról szóló beszámolót adott elő, ezt követően Dudás Sándortól tájékoz-
tatást hallottak a jelenlévők a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli út üzemelte-

téséről a Jánoshalmi Járás területén. 
Három katasztrófa védelemmel kapcsolatos előadás is elhangzott: 

Beszámoló a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről, Tájékoztató a 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálat helyzetéről valamint az Önkéntes 
és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése című. Mindhárom napi-
rend esetében előadó volt Kiss Zoltán tű. alezredes a HVB katasztrófavé-
delmi elnökhelyettese. 

A Vízelvezető rendszerek, befogadó csatornák állapotáról Röckl Miklós 
az ADUVIZIG képviselője adott tájékoztatást, míg a jánoshalmi járást érintő 
állategészségügyi helyzetet Dr. Vass István állatorvos ismertette. 

Jánoshalma, 2014-12-12.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Diákok széles körét szólította meg a közelmúltban szakmai előadásai-
val és látványos bemutató vásárlással a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. A Felügyelőség nagy örömmel tett 
eleget a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szak-
középiskola, valamint a Mélykúton található Szvetnik Joachim Általános 
Iskola felkérésének, és vitték magukkal a fogyasztóvédelem műhelytitka-
it, annak a célnak érdekében, hogy a felnövekvő új generáció tagjaiként a 
gyermekek könnyen és magabiztosan képesek legyenek eligazodni az őket 
megillető fogyasztói jogok sokszor zegzugos útján. 

Mind a jánoshalmi középiskolások, mind a mélykúti általános iskolá-
sok látható kíváncsisággal és nagy érdeklődéssel figyelték, hogy mire kell 
odafigyelniük a hétköznapi vásárlásaik során, milyen trükköket vetnek be 
egyes kereskedők a megtévesztés szándékával, illetve hogyan tudják haté-
konyan érvényesíteni az őket megillető jogaikat, amennyiben az általuk 
vásárolt termékek meghibásodnak. Az előadások ezen túlmenően kiterjed-
tek arra is, hogy mire kell tekintettel lenni a hírközlési szolgáltatások igény-

bevételénél (mobiltelefon, internet), a plusz költségek elkerülése érdeké-
ben, hogyan célszerű okostelefonukra letölteni és használni az elérhető 
alkalmazásokat, valamint milyen a megszokottól eltérő szabályok vonat-
koznak a webáruházból történő vásárlásokra.

A rendezvények során a gyerekek ízelítőt kaptak még abból, hogy 
melyek a termékbiztonsági szempontból leginkább kockázatot jelentő ter-
mékek, illetve milyen veszélyek leselkednek rájuk vagy családtagjaikra 
akár egy ártatlannak tűnő, de hibás kialakítású lámpa, hajszárító, fényfü-
zér stb. használata során. A Felügyelőség munkatársai a hétköznapi élet-
ből merített, olykor megmosolyogtató példákkal színesítették prezentáci-
ójukat, melynek köszönhetően a tanulók érdeklődését folyamatosan fent 
tudták tartani. Abban pedig, hogy az elhangzott elméleti tudnivalók, hogyan 
valósulnak meg a gyakorlatban, az általános iskolások számára a felügye-
lők által bemutatott vásárlások szolgáltak további példával. A bemutatók 
közben a gyerekek részéről elhangzott nevetések és hozzászólások arra 
engedtek következtetni, hogy a megjelenített fogyasztóvédelmi problémák 
nem ismeretlenek számukra, hiszen szinte biztos, hogy legalább egyikőjük 
családjában már történtek hasonló esetek.

Összességében a pedagógusok, és a hallgatóság soraiban ülő tanu-
lók is rendkívül hasznosnak ítélték a rendezvényeken hallott információ-
kat, különösen azért, mert a modern fogyasztói társadalomban élő fiata-
lok és idősebbek mindennapi életük során elkerülhetetlenül találkoznak 
ezen fogyasztóvédelmi helyzetekkel, amelyeket csupán akkor tudnak meg-
felelően kezelni, ha felkészültek, a jogaikat és lehetőségeiket maximálisan 
ismerik, és nem hagyják félrevezetni, megtéveszteni magukat. A gyerme-
kek részére tartott ilyen jellegű tájékoztatások célja továbbá, hogy a hal-
lott ismeretek a barátokhoz, szülőkhöz, nagyszülőkhöz is eljussanak, meg-
teremtve ezzel a leghatékonyabb fogyasztóvédelem, a fogyasztói önvéde-
lem kialakulásának alapjait.

Kecskemét, 2014. december 27.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

,,Fogyasztóvédelmi előadások iskolásoknak 
a Jánoshalmi Járásban’’

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

Tisztelt gépjármű tulajdonosok, üzembentartók!

Odafigyeléssel elkerülhető 
a kellemetlenség! 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítá-
sok megkötésekor fordítsanak fokozott figyelmet a biztosítási kötvényre 
kerülő személyes adataik és a jármű adatainak ellenőrzésére. 

Amennyiben elírás miatt téves adatok kerülnek a biztosítási ajánlat-
ra vagy a kötvényre, a kötvénynyilvántartás nem egyezik a járműnyilván-
tartással.

A külföldről behozott járművek a biztosítás megkötésekor még nem ren-
delkeznek magyar rendszámmal, ezért nagyon fontos, hogy a forgalom-
ba helyezést követően feltétlenül tájékoztassák biztosítójukat az új rend-
számról.

Fentiek következtében fordulhat elő, hogy a kötvénynyilvántar-
tó szerv kimutatása szerint a gépjárműre nincs érvényes biztosítási 
fedezet, amelyről az Okmányiroda értesítést kap és köteles eljárni az 
országos nyilvántartás szerint kötelező biztosítással nem rendelkező 
gépjármű tulajdonossal szemben. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Decemberi jég eső

A mostani tél igen sok arcát mutatta meg. Sokáig az enyhe idő volt rá 
jellemző, aztán meg december 20-án jég hullott, aztán meg havazott egy 
kicsit, no meg ónos eső is nehezítette több alkalommal az életünket. Kérjük 
közlekedjenek körültekintően akár gyalogosan , akár gépjárművel.  
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A jánoshalmi Honvéd Kaszinó 
Kulturális Egyesület 2014.decem-
ber 13-án  a térség neves kép-
zőművészei számára bemutat-
kozási lehetőséget szervezett és 
bonyolított le Jánoshalmán, az 
Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban. Egy sok éves sikeres hagyo-
mányt elevenített föl a szervezet.

A térségben évtizedeken 
keresztül tevékenykednek olyan 
alkotók, akik igazán méltók arra, 
hogy a jánoshalmai műértő közön-
ség is találkozhasson az alkotá-
saikkal ! 

Ezúttal tizenhét művész kapott 
meghívást a csoportos kiállításra a 
térségből, így a Felső Bácskában 
élő katona-alkotók, valamint  hozzátartozóik is, akik szintén a képzőmű-
vészet különböző ágában jeleskednek. Mindösszesen 54 remek műalko-
tást láthatott a jánoshalmi, és az igen nagy számú vidéki közönség. Szí-
nes és változatos  anyag lett kiállítva, hiszen a legkülönfélébb technikával 
készült művek között láthatóak voltak olajfestmények, akvarellek, de tűz-
zománc, ill. kerámia is.

Az ünnepélyes megnyitó 17 órakor kezdődött az intézmény színházter-
mében, ahol egy, a művészeteket méltató Weöres Sándor vers hangzott 
el Fabulya Andrea előadásában. Majd 
pedig Zombori Györgyi, Bede Ádám 
és Krisztin Róbert szegedi művészek 
dél-alföldi és moldvai népdalokat, vala-
mint karácsonyi énekeket adtak elő.

A tárlatot Bányai Gábor, a térség 
országgyűlési képviselője nyitotta 
meg. Megnyitójában méltatta a kiállí-
táson szereplő alkotók keze munkáját, 
azt a nemes hivatást, amelyet a műal-
kotásaikon keresztül a helyes közizlés 
fomálásáért tesznek.

A nagyszabású rendezvény a könyvtár helyiségében fojtatódott, ahol 
Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea művésztanárok zongorán előad-
ták Erkel Ferenc: Hunyadi László c. operából az Indulót és Johann 
Strauss:Tritsch-Tratsch Polkát.  

Egy szerény állófogadással a nagyszabású rendezvény a jelenlévők 
számára, melyet megelőzően Ádám Gyula borász ajánlotta borkóstolással 
egybekötve a Kunvín Kft. borait.

Úgy gondolom egy igényes és hasznos rendezvény sikeredett, mely-
hez az anyagi fedezetet ezúttal a Honvédelmi Minisztérium biztosította a 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület számára egy elnyert pályázat kere-
tében . Helyi támogatóink révén sikerült még változatossá tenni a progra-
mot: Jánoshalma Város Önkormányzata, Agroprodukt Kft (Farkas András), 
Bácsgépker (Andris József), Benkő Patika (Dr.Benkő Zsolt), CBA (Petró-
czky Ferenc), KEZO-KER (Kecskeméti Zoltán), Király és Társa Kft. (Király 
Sándor), Renner Bt. (Renner Tibor) közreműködésével.

Sere Mihály 

Bemutatkozik a 
vezetői engedély

A rózsaszín plasztikkártya, az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két 
funkciót tölt be. Nem csak járművezetésre jogosít, hanem belföldön a sze-
mélyazonosságunkat is igazolhatjuk vele. 

A vezetői engedély tíz évig igazolhatja a személyazonosságunkat, 
ugyanakkor lehet, hogy vezetői engedélyként csak rövidebb ideig érvényes

Ki kaphat vezetői engedélyt?
Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel az egészségi, a 

pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási előírásoknak, közlekedés-
biztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak, valamint akinek a 
szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Nem magyar 
állampolgár is kaphat vezetői engedélyt, amennyiben az engedély kiadá-
sát megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Hol igényelhető vezetői engedély? 
Vezetői engedély személyesen kérelmezhető bármely járási (főváro-

si kerület) hivatalnál működő okmányirodában vagy kormányablaknál. Az 
igénylésnél be kell mutatni a személyazonosság igazolására alkalmas 
érvényes okmányt, ami lehet személyazonosító igazolvány vagy útlevél. 
Be kell mutatni továbbá a lakcímigazolványt, (külföldi állampolgár esetén 
a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt), a sikeres vizsga 
tényét tanúsító, közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolást. Az ügy-
intézéshez csatolni kell az egészségügyi alkalmassági véleményt, valamint 
a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást. 
Az ügyintézési határidő 21 nap. Lehetőség van SMS vagy e-mail értesítés 
kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmá-
nyirodába érkezésének napjáról.

Költségek?
Az eljárás illetéke 4000 forint. Amennyiben a kérelmező az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az egészségügyi hatóság előírása alap-
ján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam, 
akkor 1500 forint illetéket kell fizetni.

Érvényességi idő?
A vezetési jogosultság igazolására az okmány hátoldalán a „11” rovat: 

az adott kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság érvényessége lejára-
tának időpontjára vonatkozik. Az orvosi alkalmasság dönti el, hogy a veze-
tői engedélyünk meddig jogosít minket magára a vezetésre. Motorra vagy 
gépkocsira 40 éves korig 10, 60 éves korig 5, 70 éves korig 3, afölött 2 
évig tart az érvényesség. A személyazonosság igazolását az első oldalon 
a „4.b)” rovat melletti dátum jelzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki nem rendelkezik járművezetésre jogosító 
okmánnyal, miközben járművet vezet, 45 ezer forintos helyszíni- vagy 90 
ezres pénzbírságra számíthat.

Tudta-e, hogy… ?
Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú vezetői engedélyük 

érvényességének lejártáról az Ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyel-
meztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi idő lejárta előtt két 
hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Mi a teendő gépjármű öröklése esetén?
Ha a jármű tulajdonosa elhalálozik, a hagyatéki eljárás lefolytatása során 

kerül átadásra az örökösök részére az örökhagyó hagyatéka. A közjegy-
ző végzéssel határoz a hagyaték örökösök részére történő átadása tár-
gyában, ez a hagyatékadó végzés. A jelenleg hatályos, a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a jogképesség a halállal 
szűnik meg.

Az okmányirodák és kormányablakok a járművön fennálló jogosultsá-
gokat okiratok alapján veszik nyilvántartásba (országos illetékességgel), 
ezért a jogerős hagyatékátadó végzés szükséges a jármű tulajdonjogának 
igazolásához. Az örökös vagy örökösök tulajdonjoga a tulajdonos halálá-
nak időpontjától kerül bejegyzésre a járműnyilvántartásba, de nem azon-
nal, hanem a hagyatéki eljárás lefolytatását követően. 

Az átíráshoz szükséges:
 — jogerős hagyatékátadó végzés 1 példánya,
 — az örökös nevére szóló kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meg-
kötéséről szóló igazolás,
 — személyazonosításra szolgáló okmány,
 — forgalmi engedély, törzskönyv,
 — az okmányok díja (az okmányirodában kapott csekken vagy bankkár-
tyával kell befizetni).

Amennyiben a gépjármű már továbbértékesítésre került, azt is jelezni 
kell az okmányirodában. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:       hétfő: 800-1200 és 1300-1700

                                              kedd: 800-1200 
                                                                  szerda: 800-1200 és 1300-1600

                                                      péntek: 800-1200

A hagyatéki eljárások elhúzódhatnak, és a nyilvántartásba vétel és a 
tulajdonos halála között több hónap is eltelhet, ezért javasoljuk, hogy a 
tulajdonos halálát jelentsék be külön a biztosító társaságnál, illetve az adó-
hatóságnál is.

Felső-Bácskai Képzőművészeti
Téli Tárlat

A karácsonyi előkészületek során már ajándékot kaptak, azok, akik elmentek az Idősek Karácsonya, vagy a templomi Karácsonyi hangverseny prog-
ramokra. Nem csalatkoztak, mert a helyi iskolások és szólisták igen színvonalas produkciókkal lepték meg a közönséget. 

Az Idősek Karácsonyán a Gyermeklánc Óvoda kicsinyei Rostás Róbertné és Juhászné Jacsó Csilla felkészítésével vidám hangulatú karácsonyi játé-
kokat mutattak be, Őket a Mezei Csokor és az Új Pávakör dalosai követték, majd Gaics Mihályné mondott verset, s végül Teremi Trixi és Bozsó József 
operett énekesek adtak fergeteges műsort. 

A templomban advent utolsó vasárnapján egy magas színvonalú Karácsonyi Hangverseny részesei lehetek az érdeklődők. A Szent Anna iskola kis és 
felnőtt kóristái, muzsikusai léptek elsőként fel. Őket követte a Hunyadi iskolások rendhagyó betlehemes játéka, mely jól érzékeltette, hogy mit tenne a ma 
embere ha szállást kérne nála a Szent Család. A  Lajtha művészeti iskola szólistái is megmutatták tehetségüket, csak úgy mint Juhászné Zelei Judit és 
KOvács Andra zongora művészek.. A MIthras Kórus a tőle megszokott nívót hozta, de a koronát a közös éneklés tette fel. Mons. Menyhárt Sándor plébá-
nos egy kis ajándékkal is megköszönte a résztvevőknek ezt a szép estét. Mi is köszönjük valamennyi résztvevőnek és szervezőnek!

Karácsonyváró programok 
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Az 1960. Karácsonya előtt erőszakkal aláíratott „belépési nyilatkozatok” 
első lépés volt a szövetkezetek létrehozásában. 

Az 1961-es év volt a szomorú megvalósítása az „elvtársak” terveinek. 
Ebben évben februárban a Gyümölcskör helyiségébe behívatta mindenkit 
és meghatározták, hogy melyik termelőszövetkezethez fog tartozni. Azon-
ban az ünnepek alatt mindenki megpróbálta megtalálni, hogy melyik tsz-
ben akar bekerülni. 

Kiserdőben Dózsa és Új Élet néven hoztak létre tsz-t. Hergyevicán 
Hunyadi, Aranykalász, Rákóczi és Jókai néven alapítottak szövetkezeteket. 

Tudni kell, hogy 1956 előtt már létrehozták az alábbi tsz-eket: Petőfi, 
Kossuth és Új Alkotmány.

Az 1960-ban erővel létrehozott szövetkezetek tagjai köztiszteletben álló 
embereket választottak elnökké. 

A termelőszövetkezet
neve elnöke

Dózsa Agócs Péter
Új Élet Fenyvesi József
Hunyadi Komáromi Ferenc
Aranykalász Mészáros Ferenc
Rákóczi Haller György
Jókai Sándor István

Minden téeszben az elnökök mellé párttitkárokat is kineveztek. Felada-
tuk az elnök munkájának ellenőrzése volt. 

Azonban azt tudni kell, hogy 1960 őszén minden gazdálkodó úgy végez-
te a dolgát – vetett, szántott – mintha folytatni tudja a gazdálkodást. Senki 
nem gondolt arra, hogy az egyénileg elvetett gabonát már a közösbe kell 
learatni, elcsépelni.

Minden tsz-nek központokat és irodákat hoztak létre. 
Az addig önállóan gazdálkodók számára a legfájóbb lépés a lovak és 

szerszámok közösbe adása volt, jóformán térítésmentesen. Az állatokhoz 
az abrakot és a lucernát is be kellett adni Ez nem volt egyszerű és a fájda-
lom mentes. A közösbe a learatott gabonát is be kellett hordani. 

Ami a legszomorúbb volt, hogy Jánoshalma vezetése a hármas, kolhoz-
rendszerű termelőszövetkezetek engedélyezett csak. 

Az előző írásomban leírtam, hogy egyes típusú szövetkezeteket, azaz 
szakszövetkezeteket hoztak létre Kecelen, Kiskőrösön, Imrehegyen! ez azt 
jelentette, hogy minden gazdálkodó területét megtartotta, művelte és csak 
a termés 10 százalékát adta be a közösbe. A szakszövetkezet közösen 

értékesítette a terményeket, szőlőt, gyümölcsöt. A beszerzéseket, növény-
védő-szereket és a gazdálkodáshoz szükséges anyagokat (pl.: műtrágyát) 
közösen szerezték be. A telepítéseket minden tag a saját területén valósí-
totta meg. Ezért tudtak a fenti településeken élő családi gazdálkodók fej-
lődni és gazdagodni. 

Jánoshalmán mindent, a földet, a lovakat be kellett adni a közösbe. A 
tsz-tag nem tarthatott lovat és kisebb traktort sem. Meghatározták, hogy 
mennyi állatot tarthat otthon. A területeket betagosították a téesz területé-
be. A szőlőterületek tagosítása is megtörtént, a gyümölcsösökkel együtt. 
Ebből hamar problémák keletkeztek. Például egy jókais téesztag szőlőte-
rülete a Haladás Tsz. területébe került, a gyümölcsösének a területe meg a 
Petőfi Tsz-be. Ezen területen termett termények értékesítése komoly prob-
lémákat okozott. 

A kolhozrendszerű téeszek fő akadálya lett Jánoshalmán a fejlett tanya-
rendszer. Ezek felszámolása külön fejezetet érdemel. Ezek ma már hiá-
nyoznak, főként az állattartás szempontjából. A termelőszövetkezetek e 
szempontból is előnyös helyzetben voltak.

1961-ben a szőlőtermést az Állami Borpincébe volt kötelező leadni. A 
Borpincénél az átadás egy hétig tartott. A gyümölcsök leadása a Mezőter-
mékben volt kötelező.

Ezeken a helyeken olyan tömeg volt, hogy a körülmények embertelenek 
voltak.  Ebből következett, hogy létre kellett hozni a Tsz-e Közös Vállalko-
zást. A szőlő- és gyümölcstermesztést és a sertéstenyésztést a Vállalko-
zás végezte ezek után. 

Visszatérve a téeszek szervezésére, a párt az új elnökök működését 
2-3 évig tűrte. Különböző indokokkal, mint például összevonás vagy nem 
megfelelő párttagság miatt leváltották őket. Legtöbb helyen vidéki szemé-
lyek lettek az elnökök. 

A termelőszövetkezetek működése, úgy ahogy beindult. A tavaszi mun-
kák már a betagosított területeken folytak. A gépeket a Borotai Gépállo-
más biztosította. Ahogy a fentiekben írtam, az őszi kalászosokat minden 
tag maga aratta, és a közös központba kellett behordani. Az aratás kézzel 
történt. A téesz-tag ezért nem munkabért, hanem munkaegységet kapott. 
Az év végi elszámoláson derült ki, hogy mit ért egy munkaegység. A mai 
körülmények között, aki ebben nem volt benne, az ezt nem tudja megérte-
ni. Éppen ezért a téma olyan, hogy ezt lehetőség szerint folytatni kell, mert 
a mai fiatalok ezt csak a részletek ismeretében tudják felfogni. 

Folytatása következik…
Dági József

A Gazdakör tb. elnöke

Az 1961-es év a „kolhozrendszerű” szövetkezetek létrehozása

A Borotai Takarékszövetkezet közleménye
2014. december 12.

A legbiztonságosabb 
hitelintézetek között a 

Háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit
A Borotai Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország legbiztonságosab-
ban és legátláthatóbban működő hitelintézeti rendszerének, a Takarék-
szövetkezetek Garanciaközösségének. Az erről szóló oklevelet Orbán 
Viktor miniszterelnök jelenlétében december 10-én Budapesten vette át 
Jacsó Lászlóné a takarékszövetkezet vezetője. Az új betétvédelmi közös-
ségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorla-
tilag 100 százalékos védelmet éveznek. 
A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 
5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a Borotai Takarékszövetkezet 
részvételével teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek garanciakö-
zössége. A döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek 
Integrációs Szervezete (SZHISZ) és takarékszövetkezeti szektor összes tag-
ja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás 
kötelezettségeiért. 
Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban működő be-
tétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat előzte meg. Ennek 
célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a 
szabálytalanul működő hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti 
időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott intézmények 
egytől-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú követelményrendszerének, 
transzparens és biztonságos működésük folyamatos fenntartása érdekében a 
jövőben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak.
A garanciaközösség létrejöttével a Borotai Takarékszövetkezet betétese-
inek megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonság-
ban vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 
milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és 
létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új rendszer-
ben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csat-
lakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.
A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szö-
vetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, piaci bővülésének, mivel 
lehetővé teszi a szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, 
csoport szintű felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövőben képesek 
lesznek nagyobb vállalatok, önkormányzatok és projektek hitelezésére is. Az 
új, hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, 
legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkező pénzügyi 
szolgáltatója jöhet létre.

2015. április 22. 19 óra 2015. szeptember 23. 19 óra 2015. november 25. 19 óra

A bérlet megvásárolható:
Imre Zoltán Művelődési Központ

Jánoshalma, Kossuth u. 3.
Telefon: 06-77/501-220

www.lajthakft.hu
A tervezett előadások és tervezett időpontjaik

BÉRLET 2015

Borverseny 
előzetes

A kulturált borfogyasztás és minőségi szőlőtermesztés 
népszerűsítése céljából a jánoshalmi Gazdakör az idei 
évben is megrendezi a Felső Bácskai borok nemes 
versenyét.
A borverseny időpontja: 2015. 02. 21.
Borminták begyűjtése: 2015. 02. 20.  
                                            de 9 órától – du. 18 óráig.
Begyűjtés helyszíne: Gazdakör székházában  
                             6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. 
Nevezési díj: 1.300,- Ft/minta – fajtánként 3 üveggel.
Kérjük feltüntetni a termelő nevét, lakhelyét, a bor 
fajtáját és évjáratát.
A minták leadásához szükség szerint egységes fehér 
üveget biztosítunk.

Eredményhirdetés ideje és helye: 2015. 02. 28. a 
jánoshalmi Korzó Étterem. 
Ezt követően Borkirály választás, Vajdasági pálinka 
bemutató és kóstolás, valamint hajnalig tartó bál.
Érdeklődni: 
Farkas László 06/20-9657-021 és  

06/70-4535-077
Kiss István (Pityu) 06/30-3384-683
Szegedi Istvánné 06/70-4339-707

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
A rendezvény támogatói: 

 ¾ Jánoshalma Város Önkormányzata 
 ¾ Felső Bácskai Hegyközség

Farkas László a Gazdakör elnöke



7. oldal
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2015. január

 Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy óvodáink második alka-
lommal nyerték el a Zöld Óvoda címet, amely a Földművelésügyi 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támo-
gatott pályázat. 

Az elismerő oklevelet, ünnepélyes keretek között Budapesten a 
Mezőgazdasági Múzeum helyszínén a Vajdahunyad várban vehet-
tük át.

A környezeti nevelés kiemelt tevékenységi terület az óvodáink-
ban, amely során a környezeti kultúra megélését és átadását ért-
jük. Egész óvodai életünket, eseményeinket, hagyományainkat a 
természet ünnepei köré, és az óvodás gyerekek számára érthető, 
és jól élhető népszokások köré csoportosítjuk. 

Zöld Óvodai programjaink, az Állatok világnapja, Víz napja, Föld 
napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap. Ezek 
megünneplése során, a gyerekek számára a környezethez kap-
csolódó értékek, látásmód, viselkedéskultúra, a természet védel-
mének kialakítása a célunk. Óvodáinkban az élet közeli természe-
tes anyagok használatára, az esztétikus környezet megteremtésé-
re törekszünk, részt veszünk a Madárbarát kert, és a Farm- óvoda 
programban. 

Nagyon változatos, érdekes tevékenységekkel éljük a Zöld 
óvodás életünket, esővízgyűjtőből locsolunk, fűszernövényes kis-
kertünkből gyűjtjük a gyógynövényeket pl. illatzacskónak, teá-
nak, újra papírt, újra szappant készítünk, a komposztálóból hasz-
náljuk a földet a virágágyásba. Kísérletezünk a vízzel, talajjal, 
levegővel, újat alkotunk a hulladékból, nagyítóval figyeljük meg az 
apró élőlényeket, és évszakonként kirándulunk az állandó erdei 
óvodánk helyszínére, Kéleshalmára. Azonban nem „tudományo-
san” kívánjuk megismertetni a körülöttünk lévő világot a gyere-
kekkel, hanem játékosan, tevékenykedve, egyszerűen csak az, 
„aha”élménnyel rácsodálkozva, a környezetünk szépségeire.

Bízunk benne, hogy ezek az élmények, benyomások alapvető-
en egész életre meghatározzák a gyerekek, gondolkodását, hogy- 
velünk együtt felnőttekkel,- képessé váljanak a környezetükkel való 
harmonikus együttélésre, annak védelmére, a természet tisztele-
tére. 

Rostás Róbertné  óvodapedagógus

„Itt járt a Mikulás”
Képzelje el a Kedves Olvasó, hogy egyszer csak jön egy nagyon öreg, különös ruhás, 

nagyszakállú, nagybakancsos, mindent látó-halló, mélyhangú emberforma, akinek a comb-
jáig se’ érünk … A „régótaélők” 
– Varga Domonkos szavaival – 
azt mondják Róla, hogy meg-
ajándékozza azokat, akik jók 
voltak. Ez több mint izgalmas!

Valahogy így érezhették 
magukat a mi kis Katicáink: 
a Gyermeklánc Óvoda legki-
sebbjei a maguk 2-3 évével, 
december 5-én. 

Volt közöttük, aki legyőzte 
minden ellenérzését és hősi-
esen, kézenfogva bevezette, 
majd kikísérte a Mikulást, bár 
reggel nyíltan megígérte szü-
leinek, hogy ő bizony elkerge-
ti, ha jönni akar!

Volt, aki az óvónénik karjá-
ban próbált megnyugodni és 
voltak közöttünk bátor hősök, 
akik még a szakállát is meg 
merték simogatni!

A közös éneklés, verselés, 
majd az ajándékosztás aztán 
végképp elfeledtetett minden 
szívbéli aggodalmat és dél-
után boldogan – megkönnyeb-
bülve mesélték szüleiknek, 
hogy „Itt járt a Mikulás!’

Ádám Natália
óvodapedagógus

A Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda 
második sikeres Zöld Óvoda pályázata

Jánoshalma Városi Önkormányzat (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) 
pályázatot ír ki, az önkormányzat 100 %-os tulajdoni hányadával alapított 
LAJTHA LÁSZLÓ Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság, elsődlegesen közművelődési és 
könyvtári tevékenységi körrel rendelkező ügyvezetői tisztség betöltésére 
megbízásos jogviszony keretében.

 A Társaság Jánoshalma Városi Önkormányzattal hatályos közműve-
lődési megállapodással (közszolgáltatási szerződés) rendelkezik, amely 
meghatározza a konkrét feladatokat. 

1. A Társaság feladatai: 
A közművelődési megállapodásban foglaltak szerint

2. Az ügyvezető feladata: 
 ○ A Társaság ügyvezető igazgatói feladatok ellátása.
 ○ A társasági szerződésben, közművelődési megállapodásban és az 
alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása, 

 ○ A Társaság eredményes működtetése, 
 ○ Részletes üzleti terv kidolgozása, 
 ○ Beszámolás a társaság működtetéséről a közművelődési megállapo-
dásban foglaltaknak megfelelően éves számviteli beszámoló és köz-
hasznúsági jelentés keretében, 

 ○ Külső források: pályázatok, szponzorok bevonása 
 ○ Helyi művészcsoportokkal kapcsolattartás, konzultáció 
 ○ Sikeres kulturális marketing 
 ○ Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, a képző- és színházmű-
vészeti hagyományokra tekintettel 

 ○ A társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-nek és a belső sza-
bályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

 ○ A társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíró-
ságok és más hatóságok előtt,

 ○ A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

 3. A vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakör betöltésének feltételei: 
 ● magyar állampolgárság,
 ● cselekvőképesség,
 ● büntetlen előélet,
 ● a Társaság cégkivonat szerinti alaptevékenységeinek (alkotóművé-
szet, előadó-művészet, művészeti kiegészítő tevékenység, múzeu-
mi tevékenység, stb.) megfelelő szakirányú főiskolai/egyetemi vég-
zettség, vagy jogász, közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség és 
 ● legalább öt éves szakmai gyakorlat 

4.  A pályázók elbírálásánál előnyt jelent: 
- 5 év vezetői gyakorlat 
- közigazgatási gyakorlat 
- szakmai szervezetben betöltött tisztség 
- előnyt jelent az igazolt nyelvismeret

 5. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A) a pályázó személyes motivációját, 
B) a pályázó által a Kft. működésével megvalósítani kívánt hosszabb 

távú szakmai koncepciót, 
C) szervezeti felépítésre, és személyi feltételekre vonatkozó elkép-

zeléseket, 
D) a 1. pont szerinti feladatok ellátására, azok fejlesztésére vonatko-

zó elképzeléseket, 
E) a Társaság 2015. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot, a bevéte-

lek és kiadások tervezett struktúráját, a források növelésének lehe-
tőségét, az igényelt és várható pályázatokat, támogatásokat, a 
különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket, 

F) a külső források: hazai és nemzetközi pályázatok, szponzorok bevo-
nására vonatkozó elképzeléseket, 

G) a Társaság, jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit, 
H) gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció 

megvalósításához, 
I) marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzelése-

ket, 
J) belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések terve-

zetét, 
K) a jánoshalmi civil szervezetekkel, közösségekkel való együttműkö-

désre vonatkozó elképzeléseket, stratégiát 
M) gyermek- és ifjúsági korosztályra vonatkozó elképzeléseket 

6. A pályázathoz csatolni kell: 
 — részletes szakmai önéletrajzot a jelenlegi munkahely, munkakör, 
besorolás, illetmény megjelölésével,
 — a végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát (az 
eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából) 
 — három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 — nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdé-
sében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az össze-
férhetetlenség jellegét, formáját. (Összeférhetetlenség fennállása 
esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt.), 
 — nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének vállalásáról, 
 — hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az 
elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírá-
lat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik. 
 — nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a Képvi-
selő-testületi ülés keretében kéri zárt ülés tartását,

7. A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumen-
tációt kapnak, mely tartalmazza a társaság: 

 ¾ Alapító okiratát 
 ¾ Működési alapmutatóit, a 2014. évre vonatkozó meglévő anya-
gokat 

 ¾ Az elmúlt két lezárt üzleti év számviteli beszámolóit 

 ¾ Jánoshalma Város Önkormányzattal kötött közművelődési meg-
állapodást 

 ¾ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. 
(VII.01.) önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési felada-
tok ellátásáról

8. A vezetői megbízás időtartama: 2015. 05. 01 – 2019. 04. 30-ig. 

9. Bérezés: megegyezés szerint, a bér- és juttatási igény megjelölésével.

10. A pályázat közzétételének helye:
Jánoshalma Város honlapja,
Jánoshalmi Hunyadi Népe újság
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal hirdető táblája

11. 
A pályázati dokumentáció kizárólag írásban, a polghiv@janoshalma.hu 

e-mail címen, vagy a 06-77-401-788 faxon kérhető, melyen kérjük meg-
jelölni, hogy „Lajtha Kft. ügyvezetői pályázat”, továbbá a pályázó nevét, 
postacímét, telefonszámát, fax számát és e-mail címét. Az e-mailen, vagy 
faxon történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A 
pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a hibamentes és 
folyamatos kapcsolattartást. 

Benyújtási határidő: 2015. 02. 27. 12.00 óra
A benyújtás helye, módja: Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Kizárólag postai úton, írás-
ban, zártan, egy eredeti és két másolati példányban A/4 méretű lapokon, 
másolópapíron. Az eredeti példányt kötve, vagy fűzve kell benyújtani, míg 
a másolati példányt nem szabad kötni, vagy fűzni annak érdekében, hogy 
a pályázat lapbehúzós géppel másolható, vagy scannelhető legyen kizá-
rólag a bírálat érdekében, az ahhoz szükséges mértékben. A pályázato-
kat tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Lajtha Kft. ügyvezetői pályázat”. 
A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy: 

Czeller Zoltán polgármester, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának rendje: a Képviselő-testület a pályázat benyúj-

tási határidejének lejártát követő első ülésén bírálja el a pályázatokat, de 
maximum a pályázat benyújtását követő 30 nap. Az eredményhirdetés tájé-
koztató levél megküldésével történik. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és 
azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó saját kockázatára pályázik, a 
kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolato-
san esetlegesen felmerülő költséget nem térít meg. A pályázat beadásával 
a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára 
nézve kötelezőnek elfogad.

Jánoshalma Városi Önkormányzat képviseletében:

Czeller Zoltán polgármester

Pályázati kiírás ügyvezető igazgatói feladatok ellátására

AZ IMAHÉT BIBLIAI  ALAPVETÉSÉBŐL:
Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallot- ták, 

hogy ô több tanítványt szerez és keresztel, mint János – bár maga 
Jézus nem keresztelt, hanem  a tanítványai –, elhagyta Júdeát, és 
elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie,  és így 
jutott el  Samária  egyik  városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez 
közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, József-
nek. Ott volt Jákób forrá- sa. Jézus az úttól elfáradva leült a forrás-
nál;  az idô délfelé járt.  Egy samáriai  asszony  jött  vizet  meríte-
ni.  Jézus  így szólt hozzá: Adj innom!

Jánoshalmán az imahét alkalmai a keresztények egységéért 
január 20-22 között lesz 18.00 órai kezdettel. 

Január 20-án, kedden igét hirdet Milánkovics Dániel baptista lel-
kész a katolikus kápolnában, 

Január 21-én, szerdán igét hirdet Tóth Árpád református lelkész 
ugyancsak a kápolnánkban,

Január 22-én, csütörtökön Mons. Menyhárt Sándor plébános 
hirdet igét a baptista imaházban.

Az egyházak helyi vezetői mindenkit szeretettel hívnak a közös 
imaalkalmakra.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
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Matematika versenyek 
decemberben

Iskolánk felsős tanulói két matematika versenyen vettek részt. Az első az 
országos Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye, mely-
ben a második fordulóba jutottak Tóth Dominika és Horváth Marcell 8. osz-
tályos, Rada Adél és Kővári Péter 7. osztályos, Kosóczki Balázs és Mike 
Márk 6. osztályos, Fülöp Bianka, Hajnal Bálint és Varga Mihály 5. osztályos 
diákjaink. A második a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny volt, mely-
nek döntőjébe Horváth Marcell, Kosóczki Balázs és Hajnal Bálint kvalifi-
kálta magát. További sikereket kívánunk a következő megmérettetésekre!

Enesei Péter

Kazinczy – „Szép Magyar 
Beszéd” verseny

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 2014. december 3-án 
rendezte meg a Kazinczy - „Szép magyar beszéd” versenyt, amelyen a 
jelentkezők megmérettethették magukat egy általuk választott és egy köte-
lező szöveg felolvasásával. A versenyen a zsűri tagjait alkották Simity-
né Mészáros Judit, Szabó Andrea és Kovács Ildikó, akik nemcsak a tanu-
lók tudását figyelték, hanem személyiségüket, rátermettségüket és szö-
vegértési képességüket is. A versenyzők közül első helyezést ért el Dobos 
Zsófia (6.a osztály), második lett Arnold Viktória (8. osztály) és harmadik 
helyen végzett Bognár Edmond  (7. osztály). A zsűri különdíjban részesítet-
te Mamuzsics Brigittát (6.a osztály). Gratulálunk! 

Ancsa-Molnár Edina

Szent Miklós püspök látogatása

2014. december 5-én 
megérkezett Szent Miklós 
püspök az óvodánkba.  A 
varázs és az áhítat érző-
dött a levegőben, mikor 
elhangzott a várt csengő-
szó, és a Mikulás a cso-
portszobákba lépett. A gye-
rekek hetek óta készül-
tek versekkel és dalokkal, 
hogy elkápráztassák őt. Az 
elhangzott köszöntésért 
cserébe a Mikulás minden 
kisgyermeknek hozott egy 
kis piros csomagot ben-
ne sok-sok finomsággal. 
Mielőtt elköszönt, azt ígér-
te, hogy jövőre is megláto-
gat bennünket. 
Horváth Andrea  
óvodapedagógus

Mint minden évben, most is eljött hozzánk a gyermekek várva várt ked-
ves barátja, Szent Miklós püspök. Az idén ráadásul lovas „szánon” érkezett 

meg az iskolánkba. A gyerekek versekkel és énekkel köszöntötték, majd 
nagy izgalommal hallgatták dicséreteit, tanácsait és intelmeit. Mindenki lel-
kesen nézegette meg, amit hozott számára. Köszönet azoknak a szülők-
nek, akik segítettek a nagyszakállú ajándékozónak eljutni hozzánk. 

Nemes Brigitta

Gyermek lelki nap

Karácsony közeledtével, az adventi időszak végén lelki nappal készü-
lünk az ünnepekre. A gyermekek nagy örömmel várták a december 13-i 

tanulásmentes napot. Minden diák részt vehetett az osztályfőnökével 
manuális és fakultatív foglalkozáson, a lelki gondozást pedig Sándor atya, 
Norbi atya, Berki József kiskunhalasi káplán atya és Kőhegyi Dániel test-
vér nyújtották a gyerekek számára. A napot egy közös szentmisével zártuk, 
melyen az iskola tanulói és pedagógusai együtt imádkoztak.

Kucsora Bernadett

Karácsonyi gyertyagyújtás a 
Szent Anna Katolikus Óvodában

Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy december utolsó napjaiban 
közös karácsonyi gyertyagyújtást tartunk. Az adventi koszorún lévő gyer-
tyák meggyújtása mellett minden alkalommal készülünk egy kis műsorral 
is az ünnepségen megjelenő vendégek részére. Ebben az évben iskolánk 
furulyásai jöttek el óvodánkba, és karácsonyi dallamokkal segítettek ráhan-
golódni a közelgő ünnepre. A méhecske csoportos gyermekek betlehemes 
játékot tanultak meg, melybe minden csoport bekapcsolódott egy-egy vers-
sel, énekkel. Ünnepségünket Sándor atya meséje zárta, mely a négy gyer-
tyáról szólt.

Bánfiné Sódar Szilvia óvodapedagógus

Karácsonyi ünnepség

„A karácsony csodája, ami-
re várunk nem a színes szala-
gokkal átkötött dobozokban rejlik. 
Nem a feldíszített zöld fenyő alatt 
találod. Ezt a csodát másutt kell 
keresni, másutt lehet megtalálni. 
Ez a csoda a kedves szavakban, 
őszinte, szívből jövő kívánságok-
ban, szerető érzésekben érkezik.” 
Ezen gondolatok jegyében, hagyo-
mányainkhoz híven, az utolsó taní-
tási napon családias hangulat-
ban tartottuk meg az iskola kará-
csonyi ünnepségét. A műsorban 
helyet kapott vers, jelenet, hang-
szeres játék és természetesen ének is. A szereplő gyermekek sze-
retettel adták át, a többiek pedig szívesen fogadták ezt az „ajándé-
kot”. Befejezésül Horváthné Sörös Anita igazgatónő és Menyhárt Sán-
dor plébános atya osztotta meg karácsonyi gondolatait az iskola közös-

ségével, egyúttal jó tanácsokat is adtak a téli szünetre, Szarvas Ágnes 
pedig a Diákönkormányzat jókívánságait tolmácsolta a gyermekseregnek. 
Köszönettel tartozunk az Imre Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak, 
hogy helyet adtak intézményükben közös ünnepségünknek, valamint 
köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szereplő gyerekek lelkiismere-
tes munkáját.

Simityné Mészáros Judit

Karácsonyi hangverseny

Advent negyedik vasárnapján a Jánoshalmi Római Katolikus Egyház-
község által szervezett karácsonyi hangversenyen iskolánk ének-zenei 
szakkörösei méltón képviselték iskolánkat. A furulyások karácsonyi dalla-
mai után alsó és felső tagozatos énekkarunk közös műsort adott elő, mely-
ben elsősorban a gyermekekhez közelebb álló könnyűzenei műveket szó-
laltattunk meg. Az ünnep közelsége, a meghitt, hideget feledtető hangulat 
azt hiszem, maradandó emlékké vált bennünk, szereplőkben és a koncer-
tet jelenlétükkel megtisztelő hívőkben is.

Buzder Mónika

Sporthírek
LUCA KUPA

A Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium december 17-én szer-
vezte meg a Luca Kupát a Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, melyre meg-
hívták iskolánk felső tagozatos lányokból és fiúkból álló kézilabdásait és 
az 5-6. ill. 7-8. osztályos fiú focistákat. Sportszerű, izgalmas meccsek után 
a kézilabdások a 2. helyen, a focisták az első helyen végeztek. Gratulá-
lunk diákjainknak a szép eredményekért, a szervezőknek pedig köszön-
jük a meghívást!  

DIÁKOLIMPIA FUTSAL 
TEREMLABDARÚGÓ KUPA

2014. december 9-én Kiskunmajsán rendezték meg a diákolimpia futsal 
teremlabdarúgó kupa nagykörzeti döntőjét a területi selejtezőkön továbbju-
tott csapatoknak. A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium és a 
kiskunmajsai Arany János Általános Iskola csapataival küzdött meg isko-
lánk 7-8. osztályos fiú focicsapata. A szoros mérkőzéseken nem bírtunk 
az erősebb csapatokkal, a torna végén a harmadik helyet szereztük meg, 
magunk elé engedve az ellenfeleket. 

BAJÁN KORCSOLYÁZTUNK
Már több mint négy éve, hogy iskolánk néhány lelkes tanulójával egy 

kis korcsolyázással kezdjük el a karácsonyi szünetet. Így volt ez december 
19-én is. Negyvenegy tanulóval kipróbáltuk Baján, a Petőfi-szigeten felál-
lított fedett korcsolyapályát. A pálya méretei, a hőmérséklet és a társaság 
remek volt, egyeseknél a technika kíván gyakorlást, néhányan közelebbről 
is megismerkedtek a jéggel (szerencsére sérülések nélkül), de ahogy mon-
dani szokták: „Minden kezdet nehéz!”. A gyerekek többsége viszont már 
szinte profi módon siklott. Elhatároztuk, hogy januárban Szegedre is ellá-
togatunk.

Komáromi Róbert

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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A Hunyadi Iskola egyik legszebb hagyománya, hogy a nyugdíjasaikról 
nem feledkeznek meg. Mint minden ünnepségükre, most is meghívtak ben-
nünket a karácsonyi összejövetelükre. Jól esett, hogy az Igazgató úr és a 
kollégák is örömmel köszöntöttek!

Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak a „modern” Betle-
hemes műsorukat.

Jó volt koccintani a rég nem látott és új pedagógusokkal, és megkóstol-
ni a szorgos kezekkel sütött finomságokat! Örültünk, hogy az otthoni és az 
iskolai karácsonyi előkészületek mellett volt időtök és erőtök még ránk is.

Köszönjük, a csodálatos (kézzel és) szeretettel készített kis karácsony-
fákat.

Kívánjuk, hogy még nagyon sokszor találkozzunk békében, szeretetben!
A nyugdíjas pedagógusok nevében Baka Jenőné

A Hunyadi Iskola 
Minősített Pedagógusai

A tavaly bevezetett pedagógus-életpályamodell egyik fontos eleme a 
tanárok minősítése. Ennek első lépése, hogy a pedagógusnak készítenie 
kell egy, a pályafutását, tanítási képességeit, tanóráit, csoportjait részlete-
sen bemutató portfóliót. Ez a feltétele annak, hogy részese lehessen az 
életpályamodellnek, azaz lényegében kiszámítható fizetésemeléshez és 
megbecsüléshez jusson.

Az első körben a 14 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával ren-
delkező pedagógusok vehettek részt a folyamatban. 2014. április 30-ig az 
alábbi pedagógusok töltötték fel az e-portfóliójukat: Csótiné Tóth Ágnes, 
Gyimesi Lászlóné, Jáksó Lászlóné, Juhász Katalin, Katus Andrea, Rittgasz-
szer János, Rittgasszer Jánosné, Simon Lászlóné, Somogyiné Sági Piros-
ka, Szűcs Márta.

Ők egyszerűsített eljárással kerültek Pedagógus II. fokozatba 2015. 
január 1-től.

A második körben azok is jelentkezhettek a 2015. évi minősítésre, akik 
legalább 30 év szakmai gyakorlattal rendelkeztek. Nekik december 1-ig 
volt módjuk feltölteni a portfóliójukat. A portfóliót feltöltő pedagógusok a 
következők: Bátyai Gábor, Csobánné Jelenics Klára, Kovács Ildikó, Lógó 
Tiborné, Varga Margaréta. Ők 2016. január 1-től kerülhetnek Pedagógus 
II. fokozatba.

Három pedagógus: Rittgasszer János, Somogyiné Sági Piroska és 
Szűcs Márta, a szaktanácsadói képesítés megszerzése után már minő-
sítési eljáráson is részt vett. 2015. január 1-jén Mesterpedagógus foko-
zatba léptek.

A teljesítményükhöz szívből gratulálok. A pedagógus pályájukon továb-
bi sikereket kívánok!

Édes Anna tankerület igazgató

Hunyadi Iskola hírei

 A Hunyadi Iskola utolsó előtti négyévfolyamos gimnáziumi osztálya fon-
tos jelzőkőhöz ért. A 12. év göröngyeit taposva megállt egy pillanatra, hogy 
tekintetét az égre vesse, sőt el is emelkedett a földtől, közel a csillagokhoz. 

  Per asperam ad astra, azaz töviseken át – a csillagokig! Összevo-
nás, fogyó osztályok, fogyatkozó támogatás, romló körülmények tövisein 
keresztül – de egyenes derékkal, szívbéli lelkesedéssel készültek fel a Sza-
lagavatójukra, az utolsó gimnáziumi osztályunk, a tizenegyedikesek testvé-
ri támogatásával. Nem a sportcsarnokban, hanem az Imre Zoltán Művelő-
dési Központban került erre sor. Megindító volt látni, ahogy elfért a színpa-
don mindkét osztály, osztályfőnökeikkel és az igazgatósággal együtt. Fel-

néztünk rájuk, mert maguk is csillagokká váltak és ragyogtak, a rendező, 
Varga Margaréta tanárnő szándékai szerint. Hibátlan szövegmondásukkal, 
a legjobb tudásuk szerint betanult táncaikkal szomorkás örömöt szereztek 
tanáraiknak és hozzátartozóiknak azon az estén.

  Tisztelet és hála a két osztály diákjainak és vezetőiknek, Éderné Ber-
ger Terézia tanárnőnek, valamint Varga Margaréta tanárnőnek. Jó felké-
szülést, sikeres érettségi vizsgákat kívánunk, s ne feledjétek: Ti is csilla-
gok vagytok, ragyogjatok!

Kovács Ildikó

Kirándulás Budapestre

November 
29-én, szom-
baton reggel 
6 órakor indult 
a buszunk 
Budapestre, 
a Papp Lász-
ló Sportaréná-
ba. Városunk 
két általános 
iskolájának 36 
tanulója 3 fel-
nőtt kíséreté-
ben utazott a 
8. alkalommal 
megrendezett 
Lovas Világkupára. A program díjugratással kezdődött. Európa több orszá-
gából érkezett lovasok mérték össze ügyességüket. 

A show műsor nagyon látványos volt: hintón érkezett a Mikulás, lóhá-
ton a Krampusz és a Tündér. A szabad idomítás, melyet Hamza Viktó-
ria mutatott be, lélegzetelállító produkció volt. Az Ördöglovasok bemuta-
tója vastapsra ösztönözte a közönséget. Kettes fogatok szimultán hajtá-
sát is láthattuk.

A program záró része ismét díjugratás volt. 
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.

Betlehemezés
„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” versenyprogram

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola diák-
jai - a 8.G osztályosok és a 3.a osztályosok  osztályfőnökeik vezetésével- 
jelentkeztek az „Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány és Kerek Világ Ala-
pítvány” együttműködésében szervezett  Dramatikus Karácsonyi Játékok 
című programra. Így több ezer magyarországi, vajdasági, erdélyi szlováki-
ai társukkal együtt kapcsolódtak az európai Csillagénekesek programjához, 
melynek eredete Németországban kereshető.

A hagyományőrző csoport eddig az évek során elsősorban jánoshal-
mi beteg gyermekek megsegítését tűzte ki célul, de az EMF Alapítványon 
keresztül részt vettek egy afrikai magyar humanitárius programban is.

A két osztály lelkesen készült. A harmadikosok karácsonyi énekekkel tet-
ték fényesebbé az ünnep hangulatát, a nyolcadikosok pedig a Kisjézus szü-
letésének, Mária és József szálláskeresésének történetét képzelték bele a 
mai világunk eseményeibe, rohanó életünk valóságába. Az osztrák szerző 
Mag. Helmut Beroun, darabját Garami Mária Renáta tanárnő tanította be. 

A bibliai „örömhír” hirdetésének nyelvezete, a jelenetben megfigyelhe-
tő karakterek, emberi tulajdonságok talán nem illenek a gregorián dal-
lamvilágba, üzene-
tük azonban helyet 
kaphatott a temp-
lom falai között. Az 
énekeket és zenei 
kíséreteket ének-
tanáruk segítségé-
vel tanulták meg. 
A gyermekek játé-
ka valóságos tük-
röt tart elénk, mai 
városlakók elé, 
gondolkodjunk el 
rajta!

Egy szalagavató méltósága

Ajándék az elődöknek
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2014. decem-
ber 18-án a 7. 
órában érdekes, a 
fizika tantárggyal 
kapcsolatos kísér-
leteket láthattunk.

Nagyon tet-
szettek a hang-
hullámokról hal-
lottak. Zenéltünk 
gégecsővel, kará-
csonyi dalt adtunk 
elő üvegekkel.

Egy régi monitoron láthattuk hogyan téríti el a mágneses mező az elekt-
ronokat, és még sok más érdekes ismerettel gazdagodott a tudásunk.

Szerintünk nagyon hasznosak ezek a délutánok, mert így még többet 
megtudhatunk a természet törvényszerűségeiről.

Málik Rebeka és Kasziba Zsófia 7.G

A legjobb mesélők
December 18-án mérhették össze tudásukat a Hunyadiban a felsős 

tanulók mesemondásból és mesefelolvasásból. 
Ünneplőbe öltözve, nagy izgalommal várták ezt a napot. Iskolánk dísz-

termében évfolyamtársaik, tanáraik előtt versenyeztek a diákok.
A zsűri tagjai: Vilidár-Varga Krisztina, Rittgasszer Jánosné és Lipák And-

rea könyvtárosunk együtt izgult a mesék hallgatása közben a versenyzők-
kel. Dicséretben részesítettek minden tanulót a felkészülésért, az élvezetes 
mesemondásért, a bátor kiállásért.

A mesemondó verseny helyezettjei: 1. Koszorús Dorina, 2. Kolompár 
Viktória és 3. Lencse Bálint

A mesefelolvasó verseny helyezettjei: 1. Vavró Zsombor, 2. Kiss Enikő 
és 3. Szénási Mónika

A hallgatóság közül mindenki szavazatot adhatott le a legjobban tetsző 
előadásra, a legügyesebb produkcióra. A közönségdíjat Vavró Zsombor 5.a 
osztályos tanuló kapta.

Gratulálunk! Sok sikert kívánunk a további szereplésetekhez!
Rittgasszer Jánosné magyartanár

HURRÁ KORCSOLYÁZUNK!!!
Nem múlhat el a december korcsolyázás nélkül! Itt az Alföldön nem 

adatik túl sok téli sportolási lehetőség, ezért ritka, várva-várt esemény a 
Szegedi Műjégpálya meghódítása.

A kellemes fáradtságot az Adventi vásárban vezettük le. A város ilyenkor 
csodálatosan ragyog, igazi karácsonyi hangulatba hozza az idelátogatókat.

A Jánoshalmi Baptista Gyülekezet a Baptista Szeretet Szolgálat cipős 
doboz akció keretében ajándékozta meg a tanulásban akadályozott tanu-
lókat. A gyerekek kis műsorral készültek az ajándékozó vendégeknek. Az 
ízlésesen becsomagolt cipős dobozok: sapkát, sálat, kesztyűt, fehérne-
műt, tisztálkodási szereket, íróeszközöket, édességet, játékot rejtettek.

A gyerekek nevében szeretnénk megköszönni az ajándékokat és a 
közös zenés dalolást.

Nasz Júlia, Katus Andrea

2014. december 17-én rendeztük meg a hagyományos Luca-Kupát, 
kézilabda és labdarúgó tornát. Sportszerű, jó hangulatú mérkőzések vál-
tották egymást.

A kézilabdásban a Hunyadi Iskola itthon tartotta a kupát. Kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott a Szent Annából Kovács Patrik és a Hunyadi János Isko-
lából Bolvári Nóra.

Labdarúgásban az 5-6. és a 7-8. osztályosok küzdöttek egymással. Az 
összesített végeredményben

1. a Szent Anna Katolikus Általános Iskola,
2. a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola,
3. a Kunfehértói Általános Iskola
A különdíjasok: Hajdú Hunor (Szent Anna), Somogyi Róbert (Hunyadi 

János), Lajkó Péter (Kunfehértói Általános Iskola)
Találkozunk 2015-ben is!

Bátoriné Karip Anna

Hunyadi Iskola hírei
Beatles a fedélzeten

A 60-as 
évek új irány-
zatát megte-
remtő Beat-
les együt-
tes zenéjére 
épült színda-
rab egy rend-
kívüli uta-
zásra invitál-
ta a közönsé-
get Szekszár-
don a Német 
Színházban. 
A repülőgép-
nek berendezett színházterem felkeltette a nézők érdeklődését. Ezt még 
fokozta a színészek interaktív játéka. A Budapestről Párizsba tartó gépen 
minden balul ütött ki. A bátor légi kísérők azonban kézben tartották az ese-
ményeket és a közönséget is bevonva a katasztrófaútból mennyei szórako-
zást varázsoltak a Hunyadi Iskola felső tagozatos diákjai számára.

Lógó Tiborné

Karácsonyi ajándékozás

Két sportágas Luca kupa

Fizikakísérletek
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Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 2014. december 19-én a Városi Sportcsar-
nokban rendezte meg hagyományos szalagavató ünnepségét. Négy szak-
iskolás (két gépész,egy mezőgazdasági gépjavító és egy panziós falusi 
vendéglátó illetve gazda osztály) egy szakközépiskolai és egy mezőgazda-
sági gépésztechnikus osztály összesen 128 végzős tanulója kapta meg az 
est folyamán a vén diákot jelképező szalagot. 

Fanfárok hangjaira vonultak be a tanulók osztályfőnökeik vezetésével

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak Taskovics Péter főigazga-
tó tűzte fel a szalagot.

A szalagtűzés ceremóniája 

Taskovics Péter főigazgató az ünnep alkalmából köszönti a végzős diá-
kokat 

Kivonulás 

Az est második felében minden osztály bemutatkozott. Életképeik vetíté-
se után osztálytáncukkal szórakoztatták a közönséget.

A 11.A osztály  tanulóinak átváltozását osztályfőnökük Zámbó Gábor 
„álmodta” meg. 

A 11.C osztály lakodalmas táncot adott elő, a koreográfiát osztályfőnö-
kük, Varga Ferenc tanította be.

A 12.B osztály vadnyugati jelenetét osztályfőnökük Fenyvesi Petra ferge-
teges kánkánja színesítette, mely hatalmas tetszést aratott a nézők köré-
ben.

A közös táncokat, a keringőt, a palotást és a latin mixet Berta László 
tanár úr és felesége Bertáné Kiss Anett koreografálta.

A végzős tanulók közös dallal búcsúztak, melynek felvétele  címlapon 
látható

Negyedik Egészségnap
2014. december 13-án tartotta intézményünk 4. egészségnapját, mely-

nek témája elsősorban a szenvedélybetegségek kialakulása, és annak 
veszélyei voltak. Több helyszínen, csoportokra osztva vettek részt a diákok 
a különböző előadásokon, bemutatókon. 

Programok:
- foglalkozás a dohányzás káros hatásairól „ciki a cigi”címmel
- szenvedélybetegségeket megelőző plakát készítése
- az alkohol 
felszívódá-
sának szi-
mulálása az 
informatika 
teremben, a 
fogyasztott 
alkohol faj-
tája, meny-
nyisége és 
a fogyasz-
tó testsúlya 
arányában 
való felszívódás vizsgálata
– a kipufogó gázok környezeti hatásai
– egészséges 
bio- és szezon-
ális élelmisze-
rek (szezonális 
gyümölcsfélék, 
mezőgazdasági 
termékek: méz, 
tanyasi bioéte-
lek és gyümölcs-
levek) bemuta-
tása és kósto-
lása az aulában 

– Klobusitz-
ky Györgynek, 
a Rendőrtiszti 
Főiskola nyugal-
mazott tanárá-
nak összefoglaló 
és nagyon szem-
léletes előadá-
sa a szenve-
délybetegségek 
kialakulásáról és 
veszélyeiről

Mezőgazdasági Szakképző hírei

 Minden kedves támo-
gatónknak sikerek-
ben gazdag, nagyon 
boldog új évet kívá-
nunk!
Köszönjük eddigi 
hozzájárulásukat az 
Alapítvány   célki-
tűzéseinek megvaló-
sításához!

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Amennyiben továbbra is támogat-
ni szeretné alapítványunkat, az 
alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 10402348-
50526681-76801009 

Adószám:18269143-1-03

Vén diákok lettek
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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

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 
TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA, 

KÖZÖS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA, 
A GYERMEKEK KOMPETENCIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE, ISMERETANYA-

GUK BŐVÍTÉSE

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jánoshalmi Tankerületéhez tartozó Szvetnik Joachim 
Általános Iskola közel 15 millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében test-
vériskolai programok, kulturális kirándulások, nyári tábor, heti rendszerességű szakmai találkozók, 
fejlesztő foglalkozások megvalósítására, előadások megszervezésére, számítástechnikai eszközök, 
fejleszető játékok beszerzésére

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013-ban 100 %-os uniós támogatást nyert a „TÁ-
MOP-3.3.14.A-12/1-2013-0082” azonosító számú „Tanuljunk másképp egymástól” elnevezésű pályá-
zatához. 

A projekt megvalósítása: 2014. 01.20.-2015.01.20. napjáig tart, a pályázati előírások szerinti 2 tanfél-
éven keresztül. A testvériskola a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégi-
um. A két intézményből összesen 50 gyermek, és 8 pedagógus vesz részt a programokban.

A pályázat által le-
hetőségük nyílt a ta-
nulóknak és pedagó-
gusoknak arra, hogy 
a sajátjuktól eltérő 
életminőségű/helyzetű 
társakkal kerüljenek 
együttműködő kapcso-
latba, ezáltal a résztvevő 
tanulók kompetenciái, 
köztük szociális kom-
petenciái fejlődjenek. 
Hosszútávon mindez 
hozzájárul a tanulmányi 
eredményeik és isko-
lai eredményességük 
javulásához, valamint a 
közös interakciók során, 
csökken a tanulók 
előítéletessége.

További lehetőség még a pályázat által, hogy a pedagógusok az oktatás, nevelés különböző területein, 
így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsola-
tosan szerzett tapasztalatikat és jó gyakorlatokat is megoszthatják egymás között.

A szakmai vezető Csontos Ferencné a mélykúti intézmény pedagógusa,a  szakmai megvalósítók is 
nagyrészt az együttműködő intézmények pedagógusai közül kerültek kiválasztásra, valamint a pályázat 
menedzsment feladatait a KLIK Jánoshalmi Tankerületének munkatársai látják el. 

A négy évvel fiatalabb öcsémmel a Dózsa György és a Petőfi utcát összekötő Vörös-
marty mellékutcát választottam. Még nem döntöttük el, hogy a nagynénémhez, Porkoláb 
Károlyné Eta nénihez megyünk-e vagy az Ady utcában lakó apai nagyapánkhoz.

Már eljutottunk az utca kétharmadához, amikor ránk kiáltott egy férfi:
– Gyertek hozzám, kiskomáim!
Felismertem: Náfrádi Ferenc suszter volt, akinek Feri fiával egy szobában születtem a 

Rákosi Mátyás Szülőotthonban. Az apósa, Homoki Kovács Pista bácsi meg velünk szem-
ben lakott. Intettünk neki, és átmentünk a másik oldalra, ahol volt a műhelye.

– Gyertek be, kiskomáim! – és kezet fogott velünk.
– Feri komám! A műhelyed kisebb, mint édesapám és nagyapám szíjgyártó műhelye. 

Egy nagy asztal helyett egy hokedlin vannak a s szerszámaid, meg fa- és fémszögek.
– Csakhogy az nem hokedli, hanem pangli! – javított a mester.
Előtte, körötte háromlábú székek voltak.
– Üljetek le!
Elővett egy szandált, rátette a kaptafára, aztán fogta a spárgát és az árat, és elkezdte 

javítani. Mi meg Tamással nézelődtünk. Volt egy fali szekrény meg rengeteg polc – ezeken 
voltak a javítandó lábbelik, meg az elkészültek. A szekrény és az ablak közötti falrészen 
volt Feri bácsi mesterlevele bekeretezve. A fal többi része tele volt sámfával, alatta volt még 
néhány kaptafa is. Oldalt volt egy nyitott láda, amelyben bőrök voltak. A láda mellett néhány 
javítandó focilabda. A mester befejezte a munkát.

– Gyertek ki, kiskomáim az udvarra!
Kimentünk a gangra. Mi leültünk egy falócára, ő meg egy fonott karosszékbe. Rágyújtott 

egy cigarettára, és megkínált bennünket.
– Ha legények vagytok, akkor cigizhettek!
Csak az öcsém fogadta el; miután a szájába vette, a suszter meggyújtott egy gyufát és 

odanyújtotta.
Én elmentem sétálni az udvaron, mert nem akartam szívni a füstöt. Az iskolában is 

kerültem a fiúvécében a dohányzókat. Ám nem csak a füst miatt. A cigánygyerekek időn-
ként kikapták a fiúk szájából az égő cigarettát, meg volt olyan eset is, hogy hárman, 
négyen lefogtak egy diákot és kivették a zsebéből a cigarettás dobozt meg a gyufát. Ami-
kor panaszkodtak, akkor azt mondták, hogy nem jelenthetik fel őket, mert nem csak a cigá-
nyoknak tilos a dohányzás az iskolában.

Az udvar végében ott voltak a méh-kaptárak.
– Karcsikám! Gyere vissza, mert a méhek csak a méhészt nem bántják.
Visszasiettem, de nem kergettek méhek.
– Miért vannak itt, Feri bácsi? Hiszen már nem nyílik semmiféle virág.
– Majd Pusenszki fuvarossal elvitetem megfelelő helyre.
– Maga is javított neki valamit? Mert édesapánknak is csak akkor szokott fuvarozni – 

mondta az öcsém.
– Ne tegezz, Peti! Karcsi komám, gyere, menjünk be.
Miután bementünk a műhelybe, megálltam a mesterlevél előtt.
– Feri komám! Miért nem látok itt új cipőt vagy csizmát?
– Látod, hogy kiváló minősítésű mester lettem! Ám amióta Jánoshalmára kerültem soha 

senki nem kért tőlem új lábbelit. Csak foltozni kellett, talpalni, sarkalni, varrni, ragasztani – 
egész eddigi életem javítással telt el!

Azzal a faliszekrényhez lépett, és elővett egy csatos bambis üveget.
– Feri bácsikám! Árpás József nagyapám is azt mesélte, miközben segítettem fogni a 

szerszámokat, hogy amióta Jánoshalmán él, sosem készíthetett új lószerszámot – ő is 
csak javíthatott.

– Iszol Karcsikám egy kis pálinkát?
– Köszönöm, nem kérek.
Gyorsan húzott egyet a kis üvegből és visszatette a helyére. Aztán kiment az utcára, de 

gyorsan befutott a műhelyen keresztül a gangra.
– Tamáska, dobd el a csikket, mert jön az édesapátok.
Éppen visszatért, amikor benyitott az ajtón édesapám.
– Szervusz, Ferikém! Itt vannak a fiaim?
– Adj Isten, Karcsi bátyám! Hogyne. Kérsz egy pohár bort? Hiszen egy hét múlva negy-

venkét éves leszel.
– Köszönöm, Ferikém! Ám most nem, mert sietni kell az édesapámhoz. Majd eljövök 

máskor – a feleséged, Mariska olyan jól gondozza a szőlőtöket; ízlik a homoki borotok! Jó 
munkálkodást!

Kezet fogott Náfrádival, aztán kézen fogott bennünket.
– Gyertek, gyerekek! Megyünk a nagyapátokhoz.
A suszter kijött velünk az utcára és integetett utánunk. A szilva- és meggyfák védtek min-

ket az augusztusi naptól.

Virtuális rokonság
1963.08.30.

A TÁMOP 3.1.4 „Innovatív iskolák fejlesztése” projekt programjai november és december 
hónapokban is folytatódtak a szakiskolában. 

Az ifjú környezetbarátok köre szakkör foglalkozásain diákjaink adventi dekorációt és gril-
lázst készítettek, tököt sütöttek, tovább ismerkedhettek az alternatív energiákkal és vízvizs-
gálatot is végeztek.

Novemberben újra elvittük őket Mórahalmára fürödni decemberben pedig egy fergeteges 
délutáni korcsolyázásra Bajára, melynek minden költségét a pályázat finanszírozta. A vidám 
hangulatú képek önmagukért beszélnek.

„Innovatív iskolák fejlesztése
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A dietetikus tanácsai
Ideális téli étrend

Hogyan tudjuk elke-
rülni a hideg téli idő-
ben a megfázást, 
influenzát és egyéb 

betegségeket? A teljes értékű táplál-
kozással erősíthetjük az immunrend-
szerünket a betegségek elleni harcban. 
Télen is sokféle friss gyümölcs-, és zöldség-
fajtából válogathatunk. Alma, körte, saláta-, 
és káposztafélék, és a különböző déligyü-
mölcsök egyaránt elérhetőek az áruhá-
zak polcain. A kellő mennyiségű gyümölcs 
és zöldség elfogyasztásával gondoskodunk 
arról, hogy a szervezetünk hozzájusson a 
szükséges vitaminokhoz, nyomelemekhez, 
ásványi anyagokhoz és rostokhoz.

A citrusfélék, mint a narancs, mandarin, 
citrom, grapefruit és lime kifejezetten magas 
C-vitamintartalommal rendelkeznek. A napi 
C-vitaminszükségletet már másfél narancs-
csal fedezhetjük. 100 milligrammnál több 
C-vitaminra nincs szükségünk egy nap, 
ebből az okból a vitamintabletták fogyasz-
tása is szükségtelen azoknál, akik egészsé-
gesen és kiegyensúlyozottan táplálkoznak. 
A gyümölcsök és zöldségek nemcsak az 
egyes összetevőik miatt számítanak egész-
ségesnek. Sokkal inkább a biológiailag 
aktív anyagok összetétele hat pozitívan 
a szervezetünkre. A káposztafélék vitami-
nokban, ásványi anyagokban és rostokban 
gazdag választást jelentenek: a kelkáposz-
ta, fehér káposzta, vörös káposzta, brokko-
li, kelbimbó egyaránt ebbe a csoportba tar-
tozik.  Napi szinten 5 adagnyi gyümölcs és 
zöldség fogyasztása ajánlott. 

Az aszalt gyümölcsök és olajos magvak 
olyan alternatívát jelentenek a nassolniva-
lókra, melyek a szervezetünket is erősí-
tik a téli hónapokban. Csillapítják az édes-

ség iránti igényünket, és koncentrált formá-
ban tartalmazzák a vitaminokat és ásványi 
anyagokat. 

A különféle csírák vitamin-, ásványi 
anyag-, és rosttartalma magasabb, mint jó 
néhány friss zöldség vagy gyümölcsfajta 
esetében. Telítetlen zsírsavakat tartalmaz-
nak, és kifejezetten kalóriaszegénynek szá-
mítanak. Mivel télen a kalória felhasználá-
sunk általában csökken, ez előnyt jelenthet.

A vitaminhiány mellett a téli étkezések 
másik problémája a tavaszra megjelenő 
többletkilók. Egy-két kiló felszedése termé-
szetes folyamat, ezért nem kell az egész 
telet végigkoplalni, mivel a jobb idő bekö-
szöntével ezt a kis többletet általában gyor-
san le is adjuk. Azonban ha nagyobb súly-
gyarapodásról van szó, annak valószínűleg 
táplálkozási, illetve életmódbeli okai van-
nak. A táplálkozási okok leggyakrabban 
abból erednek, hogy ilyenkor jobban kíván-
juk a nehezebb, laktatóbb, sokszor zsíro-
sabb ételeket, mint nyáron, és a karácsonyi 
ünnepek, téli disznóvágások is jó alkalmat 
szolgáltatnak a túlzásba vitt étkezésekhez.

Ideális testsúlyunk megőrzésében jelen-
tős szerepe van a helyes nyersanyag-válo-
gatásnak és a zsírszegény konyhatechno-
lógiai eljárások alkalmazásának.

Érdemes naponta ötször, de egyszer-
re mindig csak keveset enni, és kis étkezé-
sekre (tízórai, uzsonna) főként gyümölcsö-
ket fogyasztani. Ha valakinek nem elég tíz-
óraira 1-2 db mandarin vagy narancs, az 
készíthet joghurtos vagy kefires gyümölcs-
salátát is citrusfélék, banán, alma felhasz-
nálásával.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

IDŐSEK KLUBJA 
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Non-profit Kft. Idősek 

Klubjában vonzó szolgáltatásokkal várjuk az idős embereket.
Színes változatos közösségi programokat szervezünk, melyek 

a bejáróknak meghitt és szórakoztató társalgásra, hasznos, és 
élvezetes időtöltésre adnak lehetőséget. 

Eddig megnyerte tagjaink tetszését az ünnepekre való közös 
készülődés, süteménysütés, filmnézés, kézműveskedés.

Lelkiségi programjaink között szerepelnek az időszakos szent-
misék, a heti imaórák, és az azt követő beszélgetések.

Tagjaink egészségmegőrzésére is gondot fordítunk gyógytor-
nával, rendszeres vérnyomásméréssel, szükség esetén vércu-
korszint méréssel. Segítséget nyújtunk a gyógyszerek kiíratásá-
ban és kiváltásában. 

Szociális étkezést biztosítunk a bejáróink számára, amennyi-
ben azt igénylik.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik otthonukban egyedül van-
nak, magányosak, és szeretnék napjaikat velünk tölteni. A klubba 
való beszállításukról és hazaszállításukról igényük szerint gon-
doskodunk. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés kivételével, min-
den programunk és szolgáltatásunk térítésmentes!

Jelentkezzenek az idősek klubjának helyszínén:
 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. vagy telefonon : 06-77/401-654
Néhány pillanatkép a decemberi eseményekből: 

szentmise

Fogadtuk az óvodásokat

Adventi készülődés

Süteményt sütöttünk

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Aki otthonában igényli a segítségnyújtást, időskorának és egész-
ségi állapotának rászorultsága alapján, házi gondozást biztosítunk 
számára.

Igényelhető ellátásaink:
személyi higiéné – fürdetés, körömápolás, hajmosás, stb.

 — alapszintű ápolási feladatok - sebkezelés
 — közvetlen környezet tisztántartása, takarítás
 — bevásárlás
 — segítségnyújtás az étkezésben: reggeliztetés, ebédeltetés
 — szociális ügyintézés
 — mosás, vasalás

Ezekért a szolgáltatásokért jövedelme alapján térítési díjat álla-
pítunk meg.

Komáromi Rita Erzsébet 
szakmai vezető

Szeretettel várjuk az időseket!

Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi 
probléma, évente mintegy 33.000 férfi és nő hal meg, rosszindulatú 
daganatos betegség miatt. Ez a szám európai, sőt közép-kelet euró-
pai összehasonlításban is kiemelkedően magas és jelentősen hozzá-
járul a népességfogyáshoz.
A daganatos halálozás csökkentésére - rövid és középtávon - a ko-
rai felismerés és korai kezelés a leginkább ígéretes népegészségügyi 
stratégia; ennek eszköze a lakosságszűrés.

A szűrés egészséges, vagy magukat egészségesnek gondoló szemé-
lyek vizsgálatát jelenti, amelynek az a célja, hogy egyszerűen elvé-
gezhető, a vizsgált személy számára kellemetlenséget nem okozó, 
alkalmas módszer segítségével kimutassák a rejtett, tüneteket és pa-
naszokat még nem okozó betegséget.
Ha a szűrővizsgálat eredménye negatív, a vizsgált személy megnyu-
godhat. Ha az eredmény pozitív, a szűrővizsgálat időben előbbre hozza 
a diagnózist és a kezelést. Az időnyerés nagyobb esélyt ad a súlyosabb 
következmények elkerülésére, vagy a teljes gyógyulásra, mintha a be-
teg a tünetek és panaszok megjelenése miatt fordult volna orvoshoz. A 
szűrésnek két formája van: alkalomszerű és szervezett.

Az alkalomszerű szűrés más célból végzett orvosi vizsgálathoz kap-
csolódó, például háziorvos által, vagy egyes munkahelyeken kezde-
ményezett, esetleg a spontán részvételre épülő kampányszerű rák-
szűrés. Évtizedek óta meghonosodott a hazai gyakorlatban is. Ennek 
a gyakorlatnak az a gyengéje, hogy egyesek, akiknek szokásává lett 
a szűrésre járás, szükségtelen gyakorisággal részesülnek szűrővizs-

gálatban, míg a lakosság nagyobb, és a tapasztalat szerint rászo-
rultabb hányada sohasem. Ez a fajta szűrés a népesség egészségi 
állapotában lényeges javulást nem képes létrehozni, gazdaságossága 
megkérdőjelezhető.

A szervezett szűrés népegészségügyi méretű, azaz nagy lakosság-
csoportokra kiterjedő tevékenység. Az alkalomszerű szűréstől abban 
különbözik, hogy azt az egészségügyi ellátórendszer kezdeményezi, 
és adminisztratív eszköz alkalmazásával, a szűrésre rászorulók sze-
mélyes meghívása és követése útján igyekszik elősegíteni, hogy a 
veszélyeztetett életkorban lévők minél teljesebb számban vegyenek 
részt a szűrővizsgálaton. Szervezett, személyes meghíváson alapuló 
szűrést csak abban az esetben lehet bevezetni, ha annak eredményes-
ségére már van tudományos bizonyíték, csökkenti a célbetegségből 
származó halálozást a népességben. A Magyarországon jelenleg folyó 
szervezett emlő- és méhnyak szűrés, valamint a kiterjeszteni kívánt 
vastagbélszűrés megfelel ezeknek a feltételeknek.
A népegészségügyi szűrőprogram működtetője az Országos Tisztifőor-
vosi Hivatal Népegészségügyi Főosztálya részeként működő Orszá-
gos Szűrési Koordinációs Osztály.  A területi szervezést a Fővárosi és 
Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei 
végzik.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

A szűrésekről
Szervezett lakossági szűrés Magyarországon

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. 
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953

A rászorulók segítése

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja ajándékcsomagokat készített 
szebbé téve a rászoruló embertársaink számára a karácsonyvárást és magát az ünnepet.  
Ebben az évben jótékonysági céllal a szervezők szeretetebédre hívták december 14-én a 
jánoshalmiakat a Szent Anna templom elé. A menü paprikás krumpli volt kolbásszal. Egy 
adagért 300 forintot kellett fizetni. A befolyt összeggel a rászorulók karácsonyi ebédjét 
támogatták az ötletgazdák. 

Mint alsó képünk is tanúsítja sok ember számára jutott meleg étel az ünnep előestéjén 
a máltaisok közreműködésével. Köszönjük minden adakozónak és segítőnek a munkáját!
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

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 

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  
gáztűzhelyek,  
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
 Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

A tanuszoda 2015-ben is várja az úszni és szaunázni vágyókat a koráb-
ban megszokott  nyitva tartási renddel

SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük, a korlátozott beszállíthatóság miatt, időben  (1-2 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 rendezvényekre  

Érdeklődni a helyszínen vagy a  06-30-655-41-77 telefonon lehet.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Kéthetente  
megújuló akciókkal várja Önt a 

Halasi utcai Hangya ABC
és a Nonstop ABC

Januári extra ajánlata! 
Január 10 – -30-ig 

Kedvenc májas 500g  227-Ft/db
Január 12 – 18-ig 

Tarhonya, szarvacska, fodros nagy kocka tészta 
500 g 165-Ft/cs

Január 19 – 25-ig 
Lenor öblítő 1l  475-Ft/db

Január 26 – 31-ig 
Macska konzerv 415g 115-Ft/db

A készlet erejéig! 

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 2014. 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!

Kiss Károly Ferenc élt: 68 évet
Zsebi Mihály élt: 62 évet
Horváth Mária élt: 60 évet
Matus Lászlóné  
sz: Petrovics Mária élt: 59 évet
Horváth Jánosné  
sz: Bobár Rozália élt: 88 évet
Tombácz GusztávTibor  élt: 66 évet
Hauser Ferenc élt: 49 évet

Balázs Istvánné  
sz: Kárász Mária élt: 88 évet
Haász Lászlóné  
sz: Szombathy Györgyike  élt: 65 évet
Agócs Márta  élt: 39 évet
Molnár István élt: 68 évet
Péter Irén élt: 85 évet
Fülöpné  
Holka Mária Magdolna élt: 81 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2014. december hónapban a következő 
elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Álmodtam nem rég, hogy utadnak vége, leteheted már fájdalmaid végre,
Éltedben annyi szívjóságot adtál, hogy az Atyától most megváltást kaptál.”

André Erzsi 
Nagy  Zsolt ügyvezető

 Biliboc András (1970) Salamon László (1959) 
 Malustyik István (1931) Árvai Alexandra (2014)
 Juhász István (1939) Hajdú Imre (1953)
 Császár János (1944)  Faddi József (1963)

 Romsics Imréné sz: Kiss Mária (1921) 
Loléné Kolb Anna Mária (1959)

 Török Ferenc (1929) Faddi Tibor (1939)
 Szabó István (1949) Csontos Mária Magdolna (1955)

Csernák Árpádné (1941) 
Kövesdi Jánosné (1940)

Emlékezés

Támba Istvánra
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél
Nem hagytál itt minket, Csak álmodni mentél
Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni aka-
runk felnézünk az égre
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de 
ha már abban nem, legalább a csodába.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem 
haltál meg, csak álmodni mentél

Édesanyádék

Januári Akciója

Szilikon kerékpár villogó 
(első+hátsó): 

440.-/szett
Popsi törlő (72 db-os): 

200.–/ csomag
Ajtó-ablak szigetelő (2,6 méter): 

99.–/ db
PVC terítő 5 db-os 

(100 x 120 cm): 
199.–

 
További akciónkat 

keresse üzletünkben!

SZILVESZTERI FOCIKUPA ISMÉT NAGY SIKER VOLT 
 A SPORTCSARNOKBAN!

Köszönjük a csapatok és a szurkolóknak a részvételt!

MINDEN KEDVES JÁNOSHALMI LAKOSNAK 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Megnyitottuk új takarmány boltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, 
sertés, szarvasmarha (tejelő hízóbika), sportló takarmány 
keverékek, kiegészítők és problémamegoldó készítmények.

 

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00

 

Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.

Telefon: +36 62 556130
 

10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

Valamikor nagyon régen, nagyjából, mint a mesében – 25 évvel 
ezelőtt egy-két baráti társaság úgy gondolta, hogy az óévet sporttal 
búcsúztatja – nevezetesen a még mindig legnépszerűbb sportággal, a 
focival (4 csapat). Negyedszázada még senki nem gondolta, hogy az 
évek folyamán „kinövi” magát, és lesz egy, mindenki által kedvelt FOCI 
FESZTIVÁL. Teltek az évek a csapatok száma is egyre szaporodott – 
4, 6, 8, 12, 18, 20. „Egyszerű matematikával” is könnyen kiszámítható, 
hogy sok száz embernek „adott feladatot”, az év végi programjához. 
Tulajdonképpen a SPORTHÍD, amit a szervezők (Városgazda Kft.) csa-
patok, szurkolók, családok, sógor, koma, jó barát közös akaratuknak 
megfelelően, már várták, sőt elvárták, hogy a Szilveszteri Pezsgő (s) 
Torna ismét, megrendezésre kerüljön. 

Megtörtént! .........
A csapatok létszáma ugyan kevesebb lett. Ám a Torna színvonala, egy 

„jottányit” sem lett rosszabb, így a csapatok több időt töltöttek a pályán, 
aminek kifejezetten örültek, és nem utolsó sorban erősödtek. Hiszen két 
komoly erőt képviselő csapat nem indult. Nevezetesen a Szexi Csokoládé, 
valamint a Crank, de a csapattagok „szétszóródtak”. A többi csapat a kiala-
kult helyzetből igyekezet „profitálni”, hiszen valamennyi játékosuk „új ott-
honra (csapatra) lelt”. 

Így lett is új fogadalom – többen és még jobbak lettünk – na így már a 
címvédő megvan, a többit meg osszátok el. Csak, hogy a „parkett tánco-

sok” mint ahogy mindig most is komoly kihívásnak tekintették, a végső győ-
zelem megszerzését. Természetesen meg is tettek mindent, annak érdeké-
ben, hogy kétséget se hagynak az ellenfelek számára, hogy ki is az idén a 
legfelkészültebb csapat. Ennek megfelelően, a mérkőzések színvonala is 
tulajdonképpen minden igényt kielégített.

A lelátókon helyet foglaló szurkolók, meg kifejezetten jól szórakoztak – 
vagyis szurkoltak, tapsoltak, kiabáltak, „uram bocsá a bírót vették elő” egy-
egy kudarcért. Volt tehát „színe és íze”, a tornának, a szó jó és nemes értel-
mében is. Volt megint zsúfolásig megtöltött lelátó. Kiváló egyéni és csapat 
teljesítmények. És ez így lett jó, igazából kerek egész.

– A színvonal, a hangulat a hozzáállás, a küzdeni tudás, és a sportsze-
rűség, mind-mind maradt,    mi több emelte a küzdelemsorozat értékét. .       

A 25 év alatt, mindössze két csapatnak sikerült végleg elnyerni a 
vándorserleget:

KOLB-ÁSZOK, és az EXTRACTUM PHARMA csapatának (3x)
2014.- ÚJ VÁNDORSERLEG (a Városgazda Kft. alkalomhoz illően 

egy nagyon szép és értékes vándorserleget ajándékozott a majdani 
Kupa győzteseknek). 

– LESZ-E ÚJABB 25 ÉV? KI TUDJA, AZ IDŐ „jó orvos”.
Tehát hajrá SZILVESZTERI KUPA – hajrá CSAPATOK, hajrá JÁNOS-

HALMA.
esz-gé

Szilveszteri Pezsgő(s) Torna
25 ÉVES

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő telefonszáma  06-30/565-37-58 

8 kW-os 
fa- és 
szén- 

tüzelésű 
kandalló 

eladó. 
Érd.: 

06-20-
568-4640

25. Szilveszteri Torna - végeredménye
A  torna díjátadói:-
Czeller Zoltán  Jánoshalma Város polgármestere  - A torna fővédnöke
Juhász Zsolt A Városgazda Kft. ügyvezető igazgatója    - A torna fővédnöke
Madarász Attila Jánoshalma Város önkormányzati képviselője
Szakál Lajos   Jánoshalma Város önkormányzati képviselője

hely. csapat neve csapatvezető
11. FOTEX edző: Tóth Milán
10. VERDEL SZÉPEN  Szabó András

9. FELSŐSZENTIVÁNI SK Völgyesi Armand
8. RENNER SZEDETT VEDETT   Zsikla Tamás
7. HUNKAPUNKI Mátrai Károly
6. PAPÁK Radvánszki Árpád
5. KOLB-ÁSZOK  Doszpod József
4. MÉLYKÚT SE. Bényi József
3. PACAL FC. Kiss Benedek
2. ANTALLAPOS RAIDERS Zsidek Csaba
1. EXTRACTUM PHARMA Odrobina Zoltán

A torna  gólkirálya: Varga Márkó a KOLB-ÁSZOK csapatából
A torna legjobb kapusa: Borka Barnabás a PAPÁK                  csapatából
A torna legjobb mezőnyjátékosa: Szabó Szilárd az ANTALLAPOS 
RAIDERS csapatából
Külön elismerést kaptak: 
Az ünnepélyes eredmény, hirdetésen való önzetlen segítségükért: Czeller 
Ágnes, Juhász Loretta Lujza, Lencse Petra.
 A torna leghűségesebb és legkitartóbb szurkolói estéről-estére: Bada 
Blanka, Bányai Eszter, Ott Lívia

Tömeg (ek) Sport (ja) = „EZÜSTLAKODALOM”

Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya, 
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek, 

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán 

www.pézé.hu

tel:%2B36%2062%20556130
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Decemberre is jutott a sikerekből. Meghívást kaptunk Móraha-
lomra, egy nemzetközi teremtornára, ahol remek játékkal, azonos 
ponttal, de rosszabb gólaránnyal másodikak lettünk. A torna legjobb 
kapusa Király Kata (Aranybácska). A nap folyamán 6 mérkőzést ját-
szottunk, ebből 4 győzelem 2 döntetlen. Írhatnám, hogy nem talál-
tunk legyőzőre, de nem ez a lényeg. A teremtornákból nem lehet 
hosszú távú következtetéseket levonni, de játékunkon látszott a 
tudatosság és az elegancia. A csapat vezetése a jövőben is céljai 
között szem előtt tartja az eleganciát és az egységes megjelenést.

Mi történt az évben. Nagyon sok és szép győzelmet arattunk. 
Egész évben két csapatot működtettünk. Az U-15 Pesten játszottak 
közös néven az FTC-vel. Le tudtuk győzni az MTK-t, a Csepelt és 
a Feminát. Csoportunkban 3. helyen végeztünk, ami ezzel a fiatal 
társasággal nagy sikernek számít. 

A felnőttek tavasz folyamán a bajnokság végére összerázódtak. 
A keret jó hangulatban tért nyári pihenőre. Szerencsésen átéltük az 
átigazolási időszakot. Szeptemberben kiderült: két komoly sérült-
tel kell elkezdeni a bajnokságot. A kapusunkat az első két mérkő-
zésen nélkülöznünk kell. A hab a tortán, hogy az új igazolásunk 
az első mérkőzés után Németországba ment dolgozni. A csapat-
tal támasztott elvárás a dobogó megszerzése. Ez elég elérhetet-
lennek tűnt. Hát a sorsolás, az meg a csúcs. Minden nehéz ellen-
felünkkel idegenben játszottunk. De a labda gömbölyű. A játékosok 
nagy elszántsággal és kellő alázattal játszották le a mérkőzéseket. 
Meg is lett az eredménye: 9 mérkőzésből 6 győzelem 2 döntetlen 1 

vereség. Az előző számokban már leírtam a részleteket. Csak pár 
érdekesség: Kalocsán tudtunk nyerni és Mórahalmon tartalékosan. 
A hatszoros bajnokot egy év alatt kétszer vertük meg. A csapat 12 
éves fennállása alatt először őszi első.

Gál László
edző

Anya köny vi hí rek

született:
2014. december hónapban
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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.

Ruskó Abigél (anyja neve: Taskovics 
Dóra), Majer Ivett (a.n.: Majer Zsuzsan-
na), Siskovics Olivér (a.n.: Szvétek Alíz), 
Geiger Szille Abigél (a.n.. Kurucsai 
Márta), Kolompár Cintia (a.n.: Kolompár 
Csilla), Csesznegi Levente (a.n.: Volter 
Lívia), Fődi Hanna Hédi (a.n.: Neszvecs-
kó Roxána), Kurucz Stefánia Miranda 
(a.n.: Burai Barbara).

Ferenczi Andrea és Bárdos Tamás Ferenc
Szabó Zita és Gorjánác Milivoj.

2015. január: 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Gregó Sándor, 11. Dr. Szűcs Kornél László, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Gregó Sán-
dor, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Kis-
honti Attila  , 20. Dr. Mikó Attila , 21. Dr. Gregó Sándor, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Kishonti Atti-
la, 25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr. Kishonti Attila , 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Csoboth Johanna , 29. Dr. Csoboth Johanna , 30. 
Dr. Gregó Sándor, 31. Dr. Gregó Sándor, 

Február: 1. Dr. Gregó Sándor , 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. Gregó Sándor, 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. 
Csoboth Johanna, 7. Dr. Mikó Attila, 

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  
Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.

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

Schweppes 1,5 l üdítőital 7 ízben 299 129,– 86/l
Pepsi Cola 2,5 l  399,– 339,– 136,-/l

Kristálycukor 1 kg  229,– 169,–  169,-/kg

Január 14-től újra indul a csirkehús akció!
Minden Kedves Vásárlónknak  
boldog új esztendőt kívánunk!

Ügyeleti beosztás:

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
Jánoshalmi tűzoltók  

hívószáma: 
06-77/401-070

 ¾ Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
 ¾ Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
 ¾ Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
 ¾ Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
 ¾ Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
 ¾ A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal alkalma-
zottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!

 ¾ A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem 
visznek pénzt a fogyasztóknak.

Amennyiben gyanús személyeket látnak, 
hívják a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!

06-77/423-255; 107; 112

Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csa-
lóknak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán sze-
mélyektől különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt 
tárgyat egyáltalán nem, vagy csak rossz minőségben kap-

ták meg, illetve esetenként nem a várt tárgy volt a csomagban.  
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással megkapják a 
hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény akkor szokott előfordul-
ni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a csomagban, vagy  nem a várt 
minőségű a termék. 
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlá-
soknál, részesítsék előnyben  a biztonságos web áruházakat, vagy magán-
személyektől történő rendelés esetén olyan portált válasszanak, ahol az 
eladó előzetesen leellenőrizhető! 

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

2015. január hónapban 
nem lesz kirakodó vásár

Jánoshalma Rendőrőrs lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizet-
be vette Ö. József 20 éves helyi lakost, aki azzal gyanúsítható, hogy december 17. és 18. 
között Jánoshalmán három gépkocsit tört fel. Az autókból különböző értékeket lopott el.

Értesítés
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015 év január 1-től lesznek olyan napok, mikor a 

tűzoltóság híradó ügyeletese is vonul a káresetekhez. 
Amennyiben azt tapasztalják, hogy a laktanya ügyeletese nem nyit ajtót, vagy nem veszi 

fel a telefont, az azt jelenti, hogy eseménynél vagyunk. Ez esetben hívják a 105 vagy 112 
telefonszámot, amivel a Bács-Kiskun Megyei Ügyeletet érik el, akik rádión értesítik a jános-
halmi egységet. 

Az intézkedés bevezetésével kapcsolatban köszönjük a lakosság megértését!

Jánoshalma, 2014. 12. 30.

Nagy Sándor 
tűzoltóparancsnok

Egy kis csapat nagy sikerei

Kunfehértói Nordic Walking túra 

A JATESZ Nordic 
Walking csapatának év 
utolsó túrája decem-
ber 14-én volt. Vasár-
nap reggel  „tavasz a 
télben” időjárás köszön-
tötte a kunfehértói túra 
résztvevőit. A 9 km-es 
távot 20 fő részvételé-
vel jókedvűen és vidá-
man teljesítették. Véle-
ményük: hogy ilyenkor 
decemberben az alvó 
természetnek is van 
szépsége, melyet a 
képek is bizonyítanak.

Cs. E.

Rendőrségi hírek
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