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Képviselői fogadóórák
Polgármesteri Hivatalban 

2009. január 23-án, pénteken  9-től 11 óráig 
Gáspár Zsolt Gábor önkormányzati képviselő, 

2009. január 30-án, pénteken 9-től 11 óráig 
Ágoston István önkormányzati képviselő.

 tart fogadóórát.

Szalagavató a gimnáziumban

A szalagavatóról és az egységes iskola további decemberi eseményeiről a 4. és 5. oldalon számolunk be.

Televíziós évértékelés
A Baja Tv csatornáján várhatóan  január 22-én, csütörtökön 20 óra 5 

perckor Baján és másnap ugyanebben az időben Jánoshalmán is látható 
lesz az a riport melyben a 2008-as évet értékeli Czeller Zoltán polgármes-
ter Jánoshalma vonatkozásában.

Minden Kedves Olvasónknak Boldog, Eredményekben Gazdag Új Évet kívánunk!

Oktatás területén1. 
A város közoktatási intézményrendszeré-§ 

nek hatékony működtetése.
A § szakképzés működtetésében egyér-
telmű előny, hogy az általunk oktatott 
szakmaszerzés lehetőségével a tanulók 
és a szülők is már az intézménybe való 
beiratkozáskor számolhatnak. Tudva-
levő, hogy a jánoshalmi szülők többsége 
munkanélküli, nem ritka, hogy diákjaink 
mindkét szülője is az. Ez determinálja, 
hogy gyermeküknek milyen lehetősége-
ket tudnak nyújtani, a vidéki taníttatás 
elérhetősége kérdéses számukra, s a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy sokan nem is 
választják. Jánoshalma Város Önkormány-
zatának egy többcélú oktatási intézmé-
nye van, melynek része az emelet szintű 
szakképzés, amely már 1996-óta része a 
város és a környék életének. Jánoshalma 
Város Önkormányzata 2007 őszén csatla-
kozott a Dél-Bács Kiskun megyei Szak-
képzés Fejlesztési Konzorciumhoz, mely 
előre meghatározta, hogy mely szakmák-
kal veszünk részt a társulás munkájában. 
A Konzorcium fontosnak tartotta, hogy 
egymáshoz „közel” lévő települések, ne 
oktassák ugyanazon szakmákat. Pl. Gaz-
dasági informatikát oktató intézmény
legközelebb Kecskeméten, 80 km-re
található. Intézményünk két szakmacso-
port két-két szakmájával csatlakozott
(Informatika szakmacsoportban: Gaz-
dasági Informatikus és Térinforma-
tikus; Vendéglátás, idegenforgalom 
szakmacsoportban: Protokoll és Utazás 
ügyintéző és Idegenvezető), melyeket a 
térségben más iskola nem oktatott, nem 
fog oktatni. Jánoshalmán 2009-ben is cél 
a szakképzés további fejlesztése, mert a
képzés működtetése nagymértékben hoz-
zájárul ahhoz, hogy ne vándoroljanak el a 
fi atalok településünkről.
2008-ban két pályázatot nyújtott be az § 

önkormányzat a Nevelési - Oktatási In-
tézmények infrastruktúrájának felújí-

tására vonatkozóan. Annak ellenére, hogy 
hátrányos helyzetű kistérség vagyunk, a 
térségben egyik település oktatási intézmé-
nye sem nyert, így Jánoshalma sem. 2009-
ben cél, a további pályázati lehetőségek 
felkutatása, hiszen pályázataink készen 
vannak az óvoda, iskola felújítására, csak vannak
elő kell venni a fi ókból őket.

Városfejlesztés terén2. 
Szennyvíz tisztító- csatorna§  hálózat kor-
szerűsítésére, bővítésére irá-
nyuló pályázattal kapcsolatos 
feladatok folyamatos ellátása, 
felkészülés a pályázat máso-
dik fordulójára, amelynek be-
adását 2009 őszén tervezzük.
2008. december 18-án § János-
halma Város Önkormányzata 
megkötötte az Egészségügyi 
Minisztériumban a Strukturá-
lis Alapok Programirodával a
Kistérségi Egészségügyi Szak-
ellátó Központra vonatkozó Támogatási 
Szerződést. 2009-ben a közel 900 millió 

forintos beruházás építési munkálatai 
kezdődnek el, amelyek folyamatos felada-

tokat rónak a város vezetésére.
Miután 2008-ban megtörtént § a laktanya
területének belterületbe vonása, felpar-
cellázása, a környezetvédelmi tehermen-
tesítés pedig az utolsó fázishoz érkezett, 
2009-ben megkezdődhet a terület érté-
kesítése. Célunk továbbra is, hogy első-
sorban jánoshalmi vállalkozások számára 
ajánljuk fel a területet, az ezután fennma-
radó rész kerül felajánlásra vidéki vállal-
kozások részére.
Úthálózat felújítása§  – A Kiskunhalas – 
Jánoshalma közötti út felújítása a tava-
lyi évről áthúzódó fejlesztés. Ugyancsak 
2008-ban, pályázatot adtunk be az Erdő, 

Klapka, Kürt, Terézhalmi, és az Orczy ut-

cák felújítására, mintegy 50 millió forint 
értékben. Sikeres pályázat esetén ezek az 
utcák 2009-ben aszfalt burkolatot kapnak.

A Szelektív hulladék gyűjtő konténerek § 

már 2008-ban elhelyezésre kerültek, eb-

ben az évben cél a szelektív gyűjtés, az 

edények használatának meghonosítása.
2008-ban pályázatot adtunk be a § város-
központ felújítására. A pályázatnak több 
eleme is van, ezek az alábbiak:

Főtér kialakítása1. , térburkolattal ellát-
va, térbútorokkal berendezve a Korzó 
étterem és a Katolikus Iskola közötti 
részen

A 2. piactér felújítása, ami 
tartalmazza az asztalok, árusító 
helyek lefedését, és a piac terü-
letének egységes térbetonozá-
sát, csapadékvíz elvezetését

Színházterem3.  kialakítása 
a Kulturális Központ udvarán

Helytörténeti gyűjte-4. 
mény befogadására alkalmas 
épület vásárlása a Molnár János 
utcában

Ügyfélszolgálati iroda ki-5. 
alakítása a Polgármesteri Hivatalban
Sikeres pályázat esetén mindezek 
megvalósítása a célom. Célként fogal-
mazható meg mindez, mert szakmailag 
kiváló pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzatunk, reális esély van a pályázat 
elnyerésére.

A külterületeken továbbra is fontosnak tar-§ 

tom a parlagterületek erdővel való beülte-

tését, kihasználva az erre vonatkozó állami 
támogatást.

Közbiztonság érdekében3. 
Jánoshalma § közbiztonságának növelése
folyamatos feladatként kezelendő, mely-
nek keretében a rendőrség és a polgárőrség 
tevékenységét koordinálva a bűnmegelő-
zés és a közbiztonság növelése a cél.

Szociális téren4. 
Utca-szociális hálózat§  hatékony működte-Utca-szociális hálózat
tése továbbra is cél, melyhez már az elmúlt 
évben is sok segítséget kapott az önkor-

mányzat a Katolikus Egyháztól, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Cso-
portjától, a Baptista Gyülekezettől, és az 
Összefogás Jánoshalmáért Egyesülettől.
A § Pelikán Kht. fi nanszírozási alternatívá-
inak vizsgálata a tavalyi évről áthúzódó 
feladat – lehetőségként megfogalmazódott 
a Kistérségi feladat ellátási formára való 
áttérés a normatív támogatások növelése 
érdekében.

Hagyományápolás területén5. 
Hagyományos § városi ünnepeink méltó városi ünnepeink
megünneplése.

Egészségügy területén6. 
Egészségvédő, § egészségmegőrző progra-

mok szervezése.mok

Sport tevékenységek7. 
Eredményes sportágak fi nanszírozásának § 

biztosítása.
Városi § sportversenyek szervezése.sportversenyek

Marketing tevékenység8. 
Minden marketing tevékenység célja to-§ 

vábbra is, hogy a város polgárai felelős 

polgári magatartással és aktivitással, 
mindenekelőtt a város érdekeit szem előtt 
tartva tevékenykedjenek a közéletben.
A lakosság objektív tájékoztatása a város § 

és a kistérség helyzetéről a rendelkezés-
re álló eszközök segítségével -Hunyadi 
Népe önkormányzati újság, valamint a Já-
noshalmi Kistérségi Krónika adásának 
beindítása a Bács TV csatornáján.
2008-ban megújult Jánoshalma Város § 

honlapja, a cél továbbra is a honlap szín-honlaphonlap
vonalas üzemeltetése.

A Hunyadi Népe újság olvasóinak, és min-
den Kedves Jánoshalmi Polgárnak békés, 
igazi értékekkel bővelkedő újesztendőt 

kívánok!

Czeller Zoltán polgármester

A Polgármester 2009. évre vonatkozó programja
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János Pál pápa 1991-ben adományozta a szé-
kesegyháznak a „Bazilika” címet) és utá-
na a Nagyváradi Várkápolnában. Mind a 
két helyen emléktábla avatással egybekötött 
megemlékezés történt, amelyben Dr. Lehr 
György Legfőbb Elöljáró felelevenítette a 
Sárkány Lovagrend múltbeli és jelenlegi fel-
adatait, kötelezettségét, ami az ország hatá-
rain kívül élő magyarság támogatása, meg-
segítése.

1408. december 12-én Luxemburgi Zsig-
mond magyar király és felesége Cillei Bor-
bála alapította a Sárkány Lovagrendet azzal a 
céllal, hogy Magyarország stabilitása biztosí-
tott legyen és  fejlődését ne gátolhassa sem-
miféle belső és külső viszály, háború! Ezért a 
magyar arisztokrácia 22 legjelesebb szemé-
lyiségét hívta meg és így együtt a 24 fő alkot-
ta a Központi Rendet. Ez a 24 fő szerepel az 
Alapító Levélben. Már 1409-ben megalakult 
az ausztriai rendtartomány, de nemzetközi 
jelentőségűvé akkor vált a rend, amikor Zsig-
mond a konstanzi zsinat fő szervezőjeként, 

elnökeként európai körutat tett.
Ekkor lett a Lovagrend tagja Európa leg-

több koronás fője (angol, spanyol, dán, len-
gyel, litván stb. uralkodók.). Ezek a királyok 
mind a rendtartományuk nagymesterei vol-
tak ugyan úgy, mint 1526-ig minden magyar 
király. Zsigmond Európa „fővárosává” tet-
te Budát és Magyarországot elismert hata-
lommá!

Ezt ünnepeltük Nagyváradon a Baziliká-
ban, majd ezután a Várkápolnában. Abban a 
templomban, ahol hét királyunk talált örök 
nyugodalmat (Szent László, II. András, II. 
István, IV. László, de itt nyugszik Beátrix 
királyné, Mária királyné, valamint Zsigmond 
is). Boldog voltam, mert ebben a csodálatos 
történelmi hangulatot árasztó templomban 
mondhattam el az erre az alkalomra írt ver-
semet, melynek címe: „Hatszáz éve történt” 
(melléletben közlöm!). 

2008. december 13-án az ünnepséget 
Máriaremetén a Bazilikában folytattuk, ame-
lyet 1991-ben II. János Pál pápa „basilica 
minor” címmel ruházta fel. Ebben a Baziliká-
ban is elmondhattam a fentebb említett verse-
met. Lovagrendünk tiszteli a hagyományokat 
és a caritas szellemiségében végzi feladatát. 

Benkő Zsolt      

A sötét középkor vége felé járva
egy helyen lángolt a tűz, égett a fáklya!
Európa szívében szították szüntelen!
Fény és hatalom! Ezért folyt a küzdelem!

Az édes hatalom gyengíti az embert,
s kezébe adja barát ellen a fegyvert.
Ám aki erős, azt növelni akarja,
s ha tettének útját jó szándék takarja,

világ-váltó hatalmat, szövetségest kap,
s felragyoghat végre a fényességes nap.
Zsigmond volt a király, magyarok vezére,
Sárkány Lovagrendet ezért hozta létre.

Támasz kellett ahhoz, hogy alkosson nagyot, 
s ehhez a rendünktől segítséget kapott.
Ezernégyszáznyolc december tizenkettő:
huszonnégy báró, s a király lett a rendfő.

Lovagrendben nagymesteri rang illette,
s a belépett király is mind ezt viselte.
Zsigmond nem ezért a címért hozta létre,
de szívből kívánta: legyen végre béke!

Terveihez kellett, biztos háttér legyen,
s nemesivel együtt mindig csak jót tegyen.
Fejlődni kell a korral, tanulni sokat,
jó szándékkal, érvvel meggyőzni másokat.

Iskolákat emelt, egyetemet végül,
nagyobb tudással az élet is megszépül.
Városok épültek, csodájára jártak,
hozzánk jött Európa, vigyék el mit láttak.

Isten rendelte, hogy Zsigmond magyar legyen,
s a gyilkos belső viszályban rendet tegyen.
Hazánk határait végvárakkal védje,
öncél helyett országa érdekét nézze.

 Hogy ne dúlja fel viszály Istennek házát,
 el kellett csapni három önjelölt pápát.
 Dicsőséget hozott a Konstanzi zsinat,
 tekintélyt, mely egész életére kihat.
 S a Német Birodalmi gyűlést – kész csoda –
 Pozsonyba hívta össze és nem máshova!
 Lassan Buda Európa fővárosa lett.
 Most látjuk csak tisztán, mily hatalmas e tett.

 Sárkány Lovagrend ezt vállalta magára
 egy szent esküvel a királyra, hazára.
 Hatszáz éve volt, hogy beléptek a rendbe
 hazáért, királyért elejétől kezdve.

 Országot épített, s tekintélyt magának.
 Mi utat nyitottunk széltolók hadának.
 Hiába minden, hisz nem okul a magyar,
 s büszkesége csak féktelen önzést takar.

 Egyetem létesült, most butítják népünk.
 Végvárak épültek, s most nekünk lesz végünk!
 Mértékrendszerünket egységessé tette,
 Több párt most népünket összeveszejtette!

 Országa gazdagodott, vagyona csökkent.
 Országunk gazdasága gödörbe csöppent!
 Ő megvédte a hazát szóval és tettel,
 most pedig e drága föld baksisért kelt el!

 Istenem ! segíts rajtunk! Elvész a magyar!
 Olyan vezért küldj, ki a népének jót akar, 
 s nem hiúság, gőg, harácsolás a célja,
 Mammont imádó és forrófejű léha!

 Uram ! segíts hát e hatszáz éves rendnek,
 segíts dönteni, tagjai mit tegyenek?
 Folytassák az évszázados igaz utat!
 Ország érdeke győzzön, s a tiszta tudat! 

 2008.12.10.                           
Benkő Zsolt

Hatszáz éve történt

Felső-bácskai tárlat

Hatszáz éves évforduló!

Volt két ezüstfenyőfa!

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 
vezetősége 2008-as évben is megrendezte  a 
Kulturális Központ Mithras Képzőművésze-
ti Galéria és Kiállítótermében a Felső Bács-
kai  Képzőművészeti  és Iparművészeti Tár-
latot. A kiállítást  Czeller Zoltán Jánoshalma 
Város polgármestere nyitotta meg. december 
12-én (péntek). A megnyitón közreműködött 
Pákolitz Andrea cselló művész, zongorán 
kísérte: Pető Attila az Eötvös József Tanár-
képző Főiskola tanára

Kiállításon Ádám Márta (Jánoshalma) , 

Bódi János (Madaras), Dr. Rendek Magdolna 
(Jánoshalma), Dr. Rigler Kálmánné (Rém), 
Fehér Sándor (Vaskút), Herczeg Katalin, 
Németh Inci (Kecel), Illés Gábor Kisszállás) 
, Katona Szonja (Borota), Kiss Ernő (Hajós), 
Kovács Dóra (Jánoshalma), Lakatos Béláné 
(Rém), Megyesné Bajor Magdolna ( Hajós), 
Raffainé Hajik Katalin (Jánoshalma), Sipos 
Lóránd (Baja), Stefánovics Katalin (Tompa), 
Szabó B. László (Bácsalmás), Szuhai Mária 
(Madars), Umenhoffer Pál (Hajós) alkotása-
it láthatta a közönség.

Szeretnénk megkérdezni azt, aki az Ország-
zászló parkban kivágta a szép ezüstfenyőket, 
milyen volt a karácsonya?

2008. tavaszán két szép ezüstfenyőfát ültet-
tünk az előttünk lévő parkba.

Ápoltuk, gondoztuk a fákat, bíztunk abban, 
hogy mások is vigyáznak rá.

Szépen díszítette volna a parkot. Sajnos 

2008. december. 13.-ra virradó reggel csak a 
fenyők csonkját láttuk.

Szomorú, hogy egyes emberek a jövőre 
nem gondolnak, nem védik környezetünket, 
nem értékelik mások munkáját, fáradtságát. 

(Aki a kérdést feltette az a saját fenyőfáját 

ültette a parkba, hogy mások is gyönyörköd-

jenek benne, s nem másért. Szerk.) 
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A megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság ünnepélyes állomány-
gyűlést tartott január 8-án csütör-
tökön a megyeháza nagytermében. 
Ekkor köszönt el elöljárójától, az 
együttműködő szervek vezetőitől 
és beosztottaitól a nyugállomány-
ba vonuló megyei igazgató, Geiger 
János pv.ezredes. Beiktatják az új 
megyei igazgatót is, akinek kilét-

ét egyelőre nem fedték fel. Többen 
pályáztak a posztra, meg nem erő-
sített információink szerint a jelen-
legi helyettes, Szatmári Imre alez-
redes veszi át az igazgatóság veze-
tését.

A jánoshalmi önkormányzat nevé-

ben a Képviselő-testület decemberi 
ülésén Czeller Zoltán polgármester 
köszönt el a nyugállományba készü-
lő Geiger János ezredestől. Méltat-
ta az ünnepelt életútját, jánoshalmi 
kötödését, és azt a tevékenységét, 
melyet városunkért tett az elmúlt 
esztendők során. Mindezt egy helyi 
specialitásokból összeállított aján-
dékcsomaggal toldotta meg. Geiger 

ezredes meleg szavakkal köszönte 
meg az ajándékot. Meleg szavakkal 
szólt Jánoshalmához fűződő rokoni 
és munka kapcsolatáról, S megható 
módon külön kiemelte hogy sikere-
it családja, felesége támogatása nél-
kül nem tudta volna elérni. A közelmúltban Kiss 

György alpolgármester 
kitüntetést, a „Hazáért 
Érdemkereszt” ezüst foko-
zatát vehette át, annak 
a hazafias és áldozatos 
munkájának elismeré-
séül, melyet a Magyar 
Haza érdekében végzett 
fáradhatatlan aktivitás-
sal. Ennek előzményeiről 
érdeklődöm.

– Úgy érzem, a kitün-
tetést a család nevében 
is kaptam. Édesapám 

politikai fogoly volt. Öt év börtönbüntetésre ítélték rend-
szer ellenes szervezkedés vádjával, 1950-ben. 1954. május 
24-én szabadult a Nagy Imre féle amnesztiával, tehát 3 
év 4 hónapot ült le különböző helyeken, a pesti gyűj-
tőtől kezdve Miskolcon és Márianosztrán át, Várpalotá-
ról szabadult.

– Az édesapja elleni vád egy gyűjtő fogalom, amelybe sok 
minden bele fér. Konkrétan mi is volt a „bűne”?

– Ő nem tudott arról, hogy szervezkedett volna a rend-
szer ellen. Egyetlen egy dologra következtettünk utólag: 
egy éjszaka nálunk aludt egy pap. Apám régi barátja vezet-
te hozzánk Borotáról, hogy nem alhatna-e nálunk, mert 
a hajnali háromnegyednégyes vonattal megy Kecskemét-
re. Természetesen eleget tettünk a jó barát kérésének és 
szállást adtunk az idegennek. Még mielőtt a család barát-
ja visszament volna Borotára, egy darabig elbeszélgettek 
szüleimmel. Emlékszem, arról is szó esett, hogy nem jó ez 
a Rákosi-rendszer.

– Nem gyanakodtak senkire sem?
– Valószínű – ekkor divat volt –, hogy beszervezőket 

alkalmaztak. Édesapámnak és édesanyámnak is egyetlen 
dolog volt furcsa: hogy a papok általában plébániákon 
szoktak megszállni, és akkor is volt vendégszoba a jános-
halmi plébánián. Ott tudott volna aludni. Mivel egy barát 
kísérte, nem gyanakodtunk.

– Mi történt ezután?
Az idegen pap a háromnegyednégyes vonattal eluta-

zott. Ezután nem sokára elkezdődött a kálváriánk. Ekkor 
tájt 6-8 borotai és jánoshalmi embert vádoltak rendszer-
ellenes szervezkedéssel. Ismerősünk, aki a papot elvezette 
hozzánk, 12 évet kapott. Apám 5 évet. Ebben az időben 
a családunkból még ketten voltak rabságban. Apai nagy-
anyám egy évet Gyulán, az anyai nagyapánk szintén egy 
évet Pálhalmán ült „beszolgáltatási vétség” miatt.

– Később aztán nem bántották a szüleit?
– Édesapámat próbálták beszervezni, de egyáltalán nem 

volt hajlandó együttműködni semmiféle módon az akko-
ri rendszerrel. Kitartott nézete mellett, ezért tisztelték és 
becsülték az emberek. Mi is ittuk ennek a levét, mert az 
iskolában hátrányos megkülönböztetésben részesültünk, 
hiszen a naplóban a nevünk mellé oda volt írva „o.i.” osz-
tályidegen. De arra neveltek szüleink, hogy ki kell tartani. 
Hála Istennek, a felszínen tudtunk maradni.

Ezért mondom sok embernek ma is: nem igaz, hogy 
nem lehet megélni. Aki akar, az végre tudja hajtani akara-
tát és elképzeléseit, ha van benne elég szorgalom és kitar-
tás.

– Hogyan került kapcsolatba a Politikai Foglyok Szövet-
ségével?

Amikor néhány éve a Délalföldi 56-os Vitézi Rend tag-
ja lettem, akkor lettem tagja a Politikai Foglyok Szövet-
ségének is. A vitézi rendbe való belépésemnek kritériuma 
volt, hogy előtte sem az MSZMP-nek, sem az MSZP-nek 
nem voltam tagja. 

– Mindezekből következik, hogy a család politikai hova-
tartozása egyértelmű, és az is, hogy kitartottak nézeteik mel-
lett. Voltak-e kísérletek a rendszerváltás előtt, hogy beléptes-
sék a pártba?

– A ’80-as évek elején a kunfehértói Borkősav Üzem-
ben vezető beosztásba kerültem. Abban az időben elvárt 
követelmény volt a vezetőktől a párttagság. Nagy nyomás 
nehezedett rám. Mindig arra hivatkoztam, hogy édes-
apám politikai fogoly volt, és én nem tartozom ennek 
a rendszernek a hívei közé. Igaz, hogy azt a választ kap-
tam indoklásomra: nem érdekes, hogy édesapám politi-
kai fogoly volt, mert az már el van felejtve. Az ő részükről 
igen, de az én részemről nem. Hát hogyan nézhettem vol-
na édesapám szemébe, akit 33 évesen, itt hagyva két gyer-
mekét a bizonytalanságba, a kommunista rendszer ártat-
lanul meghurcolt.

Ha vagyont vesznek el, azt szorgalommal, munkával 
hosszabb-rövidebb idő alatt lehet pótolni. De azt, hogy 
István öcsémet, aki fél éves volt, mikor apámat elvitték, 
csak három éves korában láthatta újra. Öcsém idegenként 
kezelte és tolta el magától édesapját. Nem nehéz elkép-
zelni, hogy ez milyen érzés egy apának. Ezt a sebet nem 
lehet begyógyítani. 

– Mindezt hogyan élték, élik meg?
–Én nem szidom a kommunistákat, hiszen ők is embe-

rek. Ha szidnám őket, az általánosítás lenne, és ez nem 
jó. Azt szoktam mondani, hogy a piros muskátli nekem 
tetszik, a másik embernek meg nem. Attól rendes ember 
lehet az is, akinek nem tetszik. 

Tisztelt Olvasók!
Ezúton szeretnék Önöknek bemutatkozni; Dr. Éber Zsó-
fi a vagyok. 2009. január 1.napjától kezdődően én látom 
el a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Munka-
szervezetének vezetésével járó teendőket.
Bácsalmáson élek , 1983-ban Baján születtem. A bács-
almási Hunyadi János Gimnáziumban érettségiztem, 
egyetemi tanulmányaimat a Szegedi Tudományegye-
tem Állam – és Jogtudományi Karának jogász szakán 
végeztem. 
Ezt követően a  Bácsalmási Innovatív Kft.-nél helyez-
kedtem el projekt –menedzser asszisztensként . 2008.
novemberéig Bácsalmás Város Polgármesteri Hivatalá-
nak szabálysértési és hatósági ügyintézője voltam. 
Az általam korábban végzett igazgatási –és hatósági 
tevékenység által sikerült tapasztalatokat szereznem az 
önkormányzati közigazgatás és a pályázat kezelés terü-
letén – amelyek mindenképpen segíteni fognak a  mun-
kaszervezet vezetése során.

A Kistérségi Iroda munkaszervezet vezetőjeként felada-
taim közé tartozik:
 - a Munkaszervezet vezetése,
 - a Munkaszervezet folyamatos működtetésének biz-
tosítása, 
 - a Munkaszervezet gazdálkodásának szervezése, irá-
nyítása, 

- a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irá-
nyítása és ellenőrzése, ennek keretében az intézmé-
nyi egységek, valamint a társulás által ellátott tevé-
kenységek összehangolása, 

- a munkáltatói jogok gyakorlása, 
 - a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfo-

galmazott feladatok ellátása, 
- a munkaszervezet szervezett működéséhez szüksé-

ges belső szabályozottság megteremtése, folyama-
tos aktualizálása

- a Munkaszervezet szakmai színvonalának emelése 
érdekében intézkedések és javaslatok tétele. 

Ugyanakkor ezen túlmenően fontosnak és elengedhe-
tetlennek tartom a kistérségi települések közötti folya-
matos információ áramlást , az együttműködés  minél 
szélesebb körre történő kiterjesztését és hatékonyabbá 
tételét.

Jánoshalma, 2009. január 7.
Tiszteletteljes üdvözlettel: Dr. Éber Zsófia

Mint már korábban hírül adtuk 
az újság olvasóinak, a 2008. au-
gusztus 26-án kelt támogató levél 
szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség támogatásban részesítette 
a „Kistérségi járóbeteg-szakellátó 
központ kialakítása a jánoshalmi 
kistérségben” című pályázatot. 

Ezzel a döntéssel megteremtő-
dött a lehetősége annak, hogy hat 
település – Borota, Hajós, János-
halma, Kéleshalom, Mélykút és 
Rém – lakossága egy teljesen új, 
korszerű szakrendelő intézetben 
vegye igénybe az egészségügyi 
szolgáltatásokat. 

Örömmel tudatom a Tisztelt 
Lakossággal, hogy 2009. decem-
ber 19-én a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviseletében eljáró 
Strukturális Alapok Programiro-
da, mint közreműködő szervezet, 
és Jánoshalma Város Önkor-
mányzata között aláírásra ke-
rült az a Támogatási Szerződés, 
amely törvényesíti a támogatás 
létrejöttét.

A dokumentumban rögzítésre ke-
rült, hogy a projekt megvalósítását, 
a fenntartását és a működtetést az 
erre a célra létrehozott, 281/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 19. § 
(4) bekezdés szerinti, a projekt 
végrehajtásában részt vevő szer-
vezetként a Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Nonprofi t 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság végzi, amelyet a társult 
önkormányzatok 2008-ban már lét-
re is hoztak.

Az építkezés 2009-ben kezdődik, 
és a projekt befejezésének tervezett 
napja: 2010. szeptember 24.

A pontosság kedvéért érdemes 
megjegyezni még, hogy a támo-
gatás alapján városunk vissza nem 
térítendő támogatásban részesül. A 
projekt elszámolható összköltsége 
904.796.878 forint. A támogatás 
mértéke a Projekt elszámolható 
összköltségének 95%-a, de legfel-
jebb 859.557.018 forint.

Elmondható, hogy Jánoshalmán, 
az egészségügyben ilyen mértékű 
fejlesztésre még nem volt példa. 
Ez a beruházás egyértelműen erő-
síti Jánoshalma kistérségi központ 
jellegét, nem beszélve arról, hogy a 
környékbeli településekről mintegy 
20 000 lakos egészségügyi ellátását 
teszi elérhetőbbé és korszerűbbé. 

Reményeink szerint az új szak-
rendelő modern felszerelése, jó 
szakembergárdája lehetővé teszi 
majd a betegségek pontosabb diag-
nosztizálását, kialakulásának meg-
előzését. 

Úgy értékelem a pályázaton el-
ért sikert, hogy tettünk egy lépést 
az egészségünkért, a jövőnkért!

Czeller Zoltán polgármester

Új vezetője van a kistérségi 
munkaszervezetnek

Aláírásra került a Kistérségi 
Egészségügyi Központ 
támogatási szerződése

Elköszönt az igazgató a 
katasztrófavédelem éléről

A kitartás elismerése
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2008. dec. 3-án tartottuk iskolánkban a 3-4. évfolyamos ta-
nulóink mesemondó versenyét. Minden osztályt 3-4 tanuló 
képviselt nagyon színvonalas népmese előadásával. A zsűri 
elnöke Dr. Rendek Magdolna és Katus Andrea tanárnők nehéz 
helyzetben voltak, amikor rangsort kellett a legjobbak között 
felállítani.
A 3. évfolyam helyezettjei:, 1. Kiss Anna 3.b Szakáll Luca 3.c, 
2. Bíró Rebeka 3.a, 3. Kiss Gabriella 3., 
A negyedik évfolyamon első helyezést értek el: Balázsics Lili 
és Juhász Loretta Lujza 4.a osztályos tanulók., Második he-
lyezettek: Mikó Dorottya 4.a és Zentay Viktor 4.c osztályos 
tanulók., Harmadik helyezett Szabó Lilla 4.a és Tóth János 
4.c. lett., Legjobb mesemondóink képviselik majd iskolánkat 
a városi versenyen.
Sok sikert kívánunk nekik.

A felső tagozaton december 18-án volt mesemondó verseny , 
1. Nagy Ádám 5.c, 2. Szabó Bianka 5. c, 3. Kubatov Milán 6. 
b, Sajnos kevés tanuló indult a versenyen.

Dec. 17-én iskolánk vendége volt Radóczné Bálint Ildikó, 
magyar szakos tanárnő, aki az Apáczai Kiadó által kiadott 
új tankönyvcsaládról tartott ismertetést az Általános Iskolában 
magyart tanító pedagógusoknak, majd bemutató órát tartott 
az 5.b osztályos tanulókkal mesealkotás témakörben. Cso-
portmunkában, változatos módszerekkel, ötletes feladatokon 
keresztül mutatta be a meseelemek összegyűjtésének lehe-
tőségeit. Az oldott hangulatú, játékos órán a tanulók nagyon 
ügyesen dolgoztak, és lelkesen kapcsolódtak be az órai mun-
kába. Köszönjük Radóczné Bálint Ildikónak, hogy bemutató 
óra keretében megismertetett bennünket az általa megalkotott 
tankönyvcsalád könyveivel. 

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközép-
iskola és Kollégium diákjai - a 6.a osztályosok Lógó Tiborné 
osztályfőnök és a 4.b osztályosok Bunyevácz Hajnalka osz-
tályfőnök vezetésével- jelentkeztek az „Európai  Magyar Fi-
atalságért Alapítvány és Kerek Világ Alapítvány” együtt-
működésében szervezett  Dramatikus Karácsonyi Játékok 
című programra.

A két osztály lelkesen készült. A negyedikesek hagyományőr-
ző pásztorjátékot mutattak be, a hatodikosok pedig a Kisjézus 
születésének, Mária és József szálláskeresésének történetét 
képzelték bele a mai világunk eseményeibe, rohanó életünk 
valóságába.
A betlehemezés történetében mindig szokás volt a szerep-
lő gyerekek megajándékozása, megvendégelése. Ezúttal is 
sok kedves élményben lehetett részük a gyermekeknek, de a 
vendégeskedésen kívül a legnagyobb öröm az volt számukra, 
hogy adományokat gyűjthettek beteg osztálytársuk javára.
A 4.b osztályos Szűcs Szabó Kristóf súlyos betegséggel 
küzd. Gyógyulásához még hosszú út vezet, az orvosok által 
kilátásba helyezett műtétek izgalma még előttünk áll. Az 
iskola vezetősége -  különös aggodalommal követi a gyer-
mek sorsát, minden lehetőséget megragadva a segítségre -
számlát nyitott a gyermek részére, ahová bárki elhelyezhe-
ti  adományát, a nehéz helyzetben lévő kisfi ú életminősé-
gének javítására. Erre a számlára kerül a Hunyadi Iskola  
Invokációs Alapítványából és a jótékonysági bál bevéte-
léből  összesen 50.000 Ft, és a betlehemezéssel összegyűlt 
összeg is, 22.000 Ft.
Kívánjuk, hogy Kristóf gyógyulása sikerüljön, szeretnénk, 
ha érezné: vele vagyunk a bajban.

A betlehemezés azonban nemcsak az ő javát szolgálja, hanem 
a résztvevő gyerekekét is, hiszen inspiráló személyiségfejlő-
dési, csoportdinamikai, kulturális és tanulságos  közéleti hatás 
érte őket. 
Köszönjük szépen a műsorunkat befogadó intézményeknek és 
vállalatoknak, hogy elvihettük hozzájuk a Karácsony hangula-
tát, és hogy adományaikkal támogatták törekvéseinket.
Befogadó és adományozó intézmények:, Magyar Posta, Peli-
kán Kht., UNIVER  Áruház, Renner Bt., HENDROSZ CBA 
Áruház, GÁLA Étterem, Napköziotthonos Óvoda, KUNVIN 
KFT., Hunyadi Isk. tagintézményei  Kéleshalom, Alsó tagozat, 
Kulturális Központ és a Szülők, (Lásd a baloldali képeket)/

Az év utolsó hónapja sem telt események nélkül a kollégi-
umban
Hozzánk is eljött a télapó. Jelenléte meglepetés volt számunk-
ra, hiszen nem a hagyományos módon köszöntötte az intéz-
mény tanulóit. Titokban, a tanulási idő alatt a hálószobákat 
szemlézte. Nekünk a vacsora után az ebédlőben felolvasta a 
tapasztalatait. Vizsgálódása tapasztalata a hallottak alapján ta-
nulságosnak bizonyult. Bizonyára többen is elgondolkodtak a 
hírek hallatán. Mondókája befejeztével a megbízott „Télapó“ 
szerény ajándékkal lepte meg a diákokat két krampusza segít-
ségével. December 18.-án közös karácsonyi műsorral köszön-
töttük egymást. Ezután az elkövetkező 2009.-es évre minden 
jót kívántunk egymásnak.
 Az újságcikk anyagát a következő pedagógusok segítségével 
állítottam össze: Lógó Tiborné, Miskei Lászlóné, Nánainé 
Juhász Katalin, Rittgasszer Jánosné, Radvánszkiné Marsch 
Anna
2009. január 6.                                            Ferenczi Jánosné

2008. december 15-én a Városi Sport-
csarnokban vendégünk volt Cseuz László 
nyugalmazott testnevelő tanár, aki bemutat-
ta a „2 kerék, 4 földrész, 5 olimpia” című 
könyvét. A hunyadis diákoknak is bebizo-
nyította, hogy „ … akaraterővel, egészsé-
ges életmóddal és alapos felkészüléssel még 
az olyan közepes képességekkel rendelkező 
emberek is elérhetnek kiemelkedő teljesítmé-
nyeket, mint amilyen én vagyok, még akkor 
is, ha közelednek életük utolsó 
szakaszához.” Könyvajánlójában 
elmondta, hogy nagyon nagy tet-
tekre vagyunk képesek, ha haj-
landóak vagyunk tenni érte, küz-
deni céljaink eléréséért. Vallja 
magáról, hogy „ .. a sport tett 
akaratilag és lelkileg is erőssé. 
Ennek köszönhetem, hogy éle-
tem nehéz szakaszában is felül 
tudtam emelkedni a megpróbál-
tatásokon.” Az egységes iskola 

7 évesétől a kis-és nagykamaszokig élményt 
nyújtott sok gyereknek a találkozás azzal 
a TESTNEVELŐVEL,aki az öt olimpiára 
(Barcelona – 5198 km, Atlanta – 7378 km, 
Sydney 8136 km, Athén – 5322 km és Peking 
11428 km) kikerékpározott. 

Cseuz László testnevelő tanárnak a Tisz-
teletbeli Olimpikon címet jelképező arany-
érmet Rencsár Ábel 4 éves óvodás adta át a 
magyar Himnusz hangjaira.

A délutáni rendezvényre az alsó tagozato-
sok rajzkiállítást hirdettek, munkáikat és a 
8.b osztályosok által Cseuz Lászlóról készült 
fotóalbumot átadták a Tiszteletbeli Olimpi-
konnak. A nap tiszteletére egy OLIMPIAI 
Totót is kitölthettek a 7. és 8. osztályos tanu-
lók. Az első helyezett a 8.a, második a 8.d 
és harmadik a 8.c osztály csapata lett. Cseuz 
László adta át a Jó sportoló, jó tanuló aero-
bicosainknak a dicséreteket és az érmeket. 
Kézilabdásaink is az egész iskola előtt vehet-
ték át aranyérmüket, melyet a Luca kupán 
nyertek a kiskunhalasi Szent József, a Kert-
város és a bácsalmási iskola előtt. 

Immáron második 
évtizede, 1992 óta az 
iskolában megünne-
peljük volt nyugdíjas 
kollégáinkkal, mun-
katársainkkal, a Gyes-
en, Gyed-en lévő fi -
atalokkal közösen a 

Karácsonyt. Idén is emléke-
zetessé tette ezt a hétfő dél-
utáni összejövetelt a diákélel-
mezési konyha Gubaparty-ja, 
a gyerekek, kollégák megle-
petés műsora. 

Az általános iskolában történt

„2 KERÉK, 4 FÖLDRÉSZ, 
5 OLIMPIA”

Gubaparty
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Ahogy az őszi napok egyre  hidegebbé vál-
nak, egyre sietőbben közelít a télnek a diákok 
számára egyik nyilvánvalóan felemelő pilla-
nata: a téli szünet beköszönte. A decemberi 
tanítási heteket már erősen áthatja az Advent 
hangulata, a karácsonyi készülődés légköre- 
az adventi koszorúkkal és karácsonyi fények-
kel feldíszített tantermekben. Különösen érvé-
nyes ez a mindenkori 9. évfolyamra, hiszen 
minden évben az ő feladatuk a megemléke-
zés a szeretet ünnepéről. Néhány vállalkozó 
kedvű lelkes diák segítségével idén is saját 
kezűleg készített üdvözlőkártyákkal kedves-

kedtek tanáraiknak. Szor-
gos készülődés zajlott a 
karácsonyi ünnepség körül 
is, amire az utolsó tanítási 
napon került sor. A torna-
terem is egészen más arcát 
mutatta erre az alkalomra: 
karácsonyi izzók fedték el 
a bordásfalakat, feldíszített 
karácsonyfa fogadta a ven-
dégeket. 

A műsorban hallhat-
tunk gyermekkorból isme-
rős kedves verset és kis-
sé komolyabbat, a kará-
csony tisztaságára figyel-
meztetőt – ha lelkünket is 

megszépítve tiszteljük meg az ünnepet, akkor 
érezhetjük át valójában igazi jelentését. Feke-
te Petra, a zeneiskola növendéke szintetizátor 
játékával varázsolt valódi ünnepi hangulatot. 
A mese is szerephez jutott, hiszen ilyenkor 
mindenki kicsit újra gyerekké válik, és eszébe 
jut egy-egy régen hallott szép történet. A gye-
rekek karácsonyi dalokkal is készültek. 

Azt hiszem, a diákoknak sikerült olyan 
hangulatot teremteni, ami átvezet az iskolai 
mindennapokból a meghitt családi légkörbe. 
Köszönjük minden közreműködőnek, hogy 
munkájával hozzájárult a közös ünnepléshez.

Iskolánkban évek óta hagyomány, 
hogy végzős diákjaink szalagtűzésé-
re decemberben kerül sor. Így történt 
ez 2008-ban is, december 12-én.  Erre 
az eseményre nemcsak a végzős diá-
kok, hanem a 11. évfolyam is lelkesen 
készült. Az ünnepség előtti napokban 
az egész iskola a szalagavató lázában 
égett: a folyosókon is gyakran lehe-
tett hallani a próbákról, a  díszítésről. 
Az ünneplőbe öltözött sportcsarnokba 
belépve komoly, szinte felnőtt végző-
sökkel találkoztunk, akik mélyen átél-
ték az esemény jelentőségét. A szalag-
avató első része hagyományos forga-
tókönyv szerint zajlott: a köszöntő és a 
Himnusz elhangzása után Somogyiné 
Sági Piroska, az intézmény igazga-
tónője mondta el ünnepi gondolata-
it, majd a legjobb tanulmányi eredmé-
nyeket elért diákok tőle kapták meg a 
szalagot. Ezek után Varga Margaréta a 
12. és Éderné Berger Terézia, a 13/N 
osztály osztályfőnöke tűzte fel tanít-
ványainak a szalagot. A felemelő pil-
lanatok után a 11. évfolyam irodalmi 
összeállítással köszöntötte a végző-
söket, akik szüleiknek és tanáraiknak 
neves szerzők tollából származó gon-
dolatokkal köszönték meg az áldoza-
tos munkát és törődést. A szünet után 
felszabadultabb légkörben folytatódott 
az ünnepség, hiszen a sokat gyakorolt, 
gyönyörű táncok következtek: palotás, 
charlestone, hastánc, country , kerin-
gő. A végzősök közös dalával zárult a 
szalagavató.

Gimnáziumi szalagavató 2008

Női torna 
a  

Sportcsarnokban 
minden hétfőn és 

csütörtökön 19-től 20 óráig

Mindenkit szeretettel 
várunk!!!

Az egységes iskola minden alkalmazottja 
december 19-én 13,00-ra sietett a kollégi-
um ebédlőjébe. Elegánsan megterített ün-
nepi asztal várt mindenkit. Először Korényi 
Endréné, középiskolai tanárnő kapta meg 
40 éves jubileumi jutalmát nagy taps kísé-
retében. Majd koccintottunk egy kiszámít-
hatóbb, újév reményében. Olyan emberek 
beszélgethettek, találkozhattak egymással 
ekkor, akik csak nagyon ritkán érnek rá. 
Minden kollégának  jó egészséget kívánva 
búcsúztattuk az újévet. 

Karácsony a gimnáziumban Közalkalmazotti karácsony a kollégiumban

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELMÉBE!
A Bács-Zöldért Zrt. jánoshalmi telephelye

 szántóföldi paprikafélékre megkezdte a

 szerződéskötéseket.
Áruféleségek: 

cseresznyepaprika, spirálpfefferóni-paprika, kápia-, és 
pritaminpaprika.

Igény szerint vetőmagot, palántát biztosítunk.
Bővebb felvilágosítás: 

77/401-020; 30/606-56-80 telefonszámokon.
Várjuk a tisztelt termelők jelentkezését!

Felnőtt 
tánctanfolyam 

indul kezdőknek!
Soha nem késő elkezdeni táncolni! 

Társasági táncok az alapoktól a könnyen 

elsajátítható fi gurákig.

Tanfolyam kezdete: 2009. január közepe

Érd: 70/ 371-6884

(Bátyai Dóra)



HUNYADI NÉPE6. oldal 2009. január

Három végzős osztályunk egyik szép 
ünnepét, a szalagavatót, 2008. december 
20-án rendeztük meg.

Helyszínként néhány éve megkapjuk 
a várostól a sportcsarnokot, a rendezés 
ünnepélyességét biztosítja a tágas épület, - 
a gimnáziummal együttműködve- a deko-
rációs eszközök is ezt segítik. A 11. évfo-
lyamosok aktívan dolgoznak, hogy szép 
körülmények fogadják az ünnepelteket.

Végzős tanulóink a tanév első hónapja-
itól változó lelkesedéssel készülnek erre a 
napra. Sokat jelent az, hogy elszánt segítő-
ik, a táncot tanító Berta László tanár úr és 
Bertáné Kis Anett energiát nem sajnálva 
dolgozik velük. Az ünnepi műsor, a cere-
mónia rendjének összeállításáért, a vég-

zősök búcsúdalának betanításáért, Fodor 
Zita tanárnőt, az osztályfőnököket a hát-
térben végzett munkáért illeti köszönet.

Az ünnephez közeledve a tanulók is 
odaadóan dolgoznak a sikerért, komo-
lyabban veszik a feladatot. A délutáni 

elhúzódó próbákon, a műsorok betanu-
lásában együttműködve, szívesen vesz-
nek részt.Nagyon örülnek a 
megérkező táncruháknak. A 
lányok izgalommal próbál-
ják fel a menyasszonyi ruhá-
hoz hasonlító fehér csodákat.

A rendezvény emlékeze-
tessé tételét segíti a Korzó-
ban, a diákok, a szülők ven-
dégek, tanárok részére szer-
vezett közös, zenés szalag-
avatói vacsora.

Ennek megszervezése, a vendégek meg-
hívása a végzős osztályok feladata.

Az ünnepség rendje évente szertartás-
szerűen ismétlődik, de az újabb résztve-

vők miatt mindig más érzelem kíséri őket. 
Maguk a diákok is megilletődtek, feleme-
lő élményt jelentett számukra. Meglepőd-
tek, mennyire hatott rájuk az ünnep. Mara-
dandó pillanatokat éltek át azzal, hogy ők 
kerültek a megjelent vendégek, az értük 
izguló, meghatódott szülők figyelmének 
központjába. Átélték, valóban ők az ünne-
peltek. Mi tanárok is ennek hatása alatt 
éltük végig a szalagavató perceit: ismer-
ve a vagány, a törekvő, a visszabeszélő, a 
munka könnyebb végét fogó, a tisztelet-
tudó, a bánkódó, a fogadkozó, a dühös, a 
segítőkész gyerek hétköznapi megnyilvá-
nulásait. Ez ilyenkor mindig feltolul ben-
nünk.

A szalagok feltűzése után a végző-

sök táncokkal szórakoztatták a vendége-
ket. A humoros koreográfia, a bájos, ked-
ves, néha esetlen táncfigurák, a jól sike-
rült tánclépések tették derűs hangulatúvá a 
rendezvény befejező részét. Kedves gesz-
tus volt, hogy a keringőzők jelképes nyitó-

táncra kérték fel a tan-
testület tagjait.

A végzősök a közö-
sen elénekelt, megha-
tó záródal után köszö-
netet mondtak a segítő 
tanároknak

Majd a Korzóban jó 
hangulatú zene fogad-
ta a vendégeket, a 
vacsora elfogyasztá-
sa után felejthetetlen 

hangulatú mulatság kezdődött, a zenekar 
profi módon hívta felszabadult táncba a 

közönséget. Sajnálhatja, aki elmulasztot-
ta ezt az alkalmat.

Jó volt együtt ünnepelni diákjainkkal. 
Racsmány Ferencné igh.

Iskolánkat 75 éve, 1933. november 8-án nyi-
tották meg. Így  mi lehettünk ennek az évfor-
dulónak a részesei, mi emlékezhettünk azokra a 
generációkra,  emberekre, akik    megteremtet-
ték, akik eljuttatták eddig az évfordulóig, meg-
őrizték történelmét. Vagyis ünnepelhettük azt  az 
embert, aki a 

„Munkás hétköznapokon
ápolta az ünnepeket,
hogy serdüljenek jövővé.”
Azzá a jövővé, amelynek szép kötelessége 

visszatekinteni a múltra.
  Mi ebben az iskolában 2008. december 12-én  

a teremtő múltat idéztük, hogy erőt merítsünk a 
jövőre.

  A rendezvényre elfogadták meghívásun-
kat: Bányai Gábor úr országgyűlési képvise-
lő, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Gál Csaba, 
az  FVM, vagyis a fenntartó képviselője, Czeller 
Zoltán úr, a Jánoshalma polgármestere, Gubucz 
József főigazgató úr az ASZK újonnan kinevezett 
vezetője, a tagintézmények igazgatói, az osztrák 
grabnerhofi  mezőgazda-
sági iskola igazgatói, a  
szerbiai Bácska Topolya-i   
középiskola vezetősége, 
a  támogató gazdálkodó 
szervezetek képviselői, 
a Bács–Kiskun Megyei  
Agrárkamara képviseleté-
ben Kőváriné dr. Bartha 
Ágnes, a Magyar Mező-
gazdaság szerkesztője, 
Sári Enikő asszony. Több-
ségük köszöntő beszédé-
ben elismeréssel szólt 
iskolánkról, eredményeinkről, és egyben köszön-
tötték a nyugdíjba vonuló Győry János igazga-
tó urat.

  Külön öröm volt számunkra, hogy az isko-
la korábbi igazgatói, Stein János úr volt igaz-
gató és Sági Lászlóné tanárnő volt igazgatóhe-
lyettes és megbízott igazgató is jelen voltak az 
ünnepségen.

„ Az iskola története az oktatás története” 
című műsorban felidéztük az iskola történeté-
nek kiemelkedő eseményeit:  az oktatási rend-
szer változásait, az egyre gazdagodó anyagi elő-
relépés jelentősebb állomásait. 

  A tényeket felsoroló összeállítást, a köszön-
tő beszédeket oldotta a kiskunhalasi Lyra együt-
tes műsora, Madarász Lilla énekszáma, tanuló-

ink által előadott néhány vers.
  Meghatódva hallgathattuk végig két korábban 

végzett tanulónk visszaemlékezését, akik a mai 
diákoknak „üzentek” gondolataikkal, köszönve 
a szakmai felkészítést, „a második otthon” fel-
nevelő munkáját.

  A rendezvény felemelően ünnepélyes része 
volt Sági Lászlóné gyémántdiplomás tanárnő, 
(12 évig volt az iskola igazgatóhelyettese, egy 
évig megbízott igazgató) és Győry János igazga-
tó úr ( 19 évig volt az iskola igazgatója) köszön-
tése nyugdíjba vonulása alkalmából.

 Ezen az ünnepen Győry János úrnak, az isko-
la nyugdíjba vonult igazgatójának címzetes igaz-
gatói címet adományozott a fenntartó. Miniszte-

ri dicséretet kapott kiemel-
kedő munkájáért Kelle 
Jánosné és Éder János.

  Az évfordulóra készült 
emlékplaketteket adott át 
Győry János igazgató úr a 
támogató szervezetek kép-
viselőinek, az iskolának 
pedig egy fából készített 
faliképet, amelyen az isko-
la emblémáját mintázta meg 

Pál Zoltán szobrászművész.
  Mit jelent számunkra ez az ünnep? A felnőt-

tek felmérik, hogy 75 év történelme emberi dön-
téseket, sorsokat, terveket, örömöket, kétségeket, 
küzdelmet, a történelmi változások előidézte túl-
élési technikákat, a túlélésért vagy fennmaradá-
sért folytatott versenyt jelenti.

  Mit jelent a diákoknak az iskola, az ünnep?  
Erről így vallottak műsorukban: Mit jelent szá-
munkra, hogy ebbe az iskolába járunk? Itt telik el 
életünk 4 vagy 6 éve. Itt szerzünk olyan szakmát, 
amely egész életünket megalapozza. Itt éljük át 
a diákélet élményeit, a tanórák emlékezetes pil-
lanatait, az iskola rendezvények ünnepi élmé-
nyeit, az ezekre való közös készülődés emléke-
it, a vizsgák szívszorító stresszhelyzeteit, az első 
szerelmeket, a szülői háztól először távol töltött 
élet mindennapjait. Mindezek adnak értelmet a 
diákéletnek. 

  Az iskola alapításának 75 éves évfordulóján 
a diákokhoz hasonlóan minket, felnőtteket, is jó 
érzéssel tölt el az, hogy részesei lehettünk ennek 
az ünnepnek. 

  Mint minden évben, iskolánkban- az FVM ASZK 
Mezőgazdasági Szakképzőben- most is megrendezés-
re került a karácsonyi ünnepség az utolsó előtti taní-
tási napon.

  Mi, a 10.K-sok készültünk  irodalmi összeállítás-
sal, a 10.A  díszítette fel a műsor helyszínét. 

Miután osztályfőnökünk, Kiss Klára tanárnő, kiosz-
totta a szövegeket, mindenki izgalommal várta, hogy 
kiállhasson, és megmutathassa tudását. Az év végi 
ünnepekkel kapcsolatos szokásokat elevenítettük fel: 
adventtől újévig, néhány karácsonyi dallal színesítet-
tük műsorunkat.

  Én egy saját verssel is készültem, amelyben meg 
szeretném mutatni az embereknek a karácsony igazi 
értelmét, amely nem az ajándékokról és a pénzről szól, 
hanem az igazi érzelmekről. 

  Az ünnepség előtt szörnyen idegesek voltunk, a 
próbán sem ment minden simán, de mikor elkezdődött 

a műsor, mindenki a legjobbat hozta ki magából, és 
kisebb tévesztéseken kívül senki nem rontott. Osztály-
főnökünk talán még nálunk is jobban izgult, a műsor 
után viszont nagyon büszke volt ránk.

   Én utolsó szavalóként léptem ki a diákok elé, és 
miután elmondtam a versem, legnagyobb meglepe-
tésemre, hatalmas tapsot kaptam, ez nagyon jó érzés 
volt. Természetesen az ünnepség többi szereplőjét is 
megtapsolták, de tanáraink elismerő szavai estek leg-
jobban mindenkinek.

Ezután osztályonként vehettük át az iskola ajándé-
kát. A műsor után kapták meg nyereményüket - finom 
tortát, mákosgubát- a Mikulás-vetélkedő győztes csa-
patai is.

Köszönjük az ajándékokat, jó érzés volt ilyen han-
gulatban kezdeni a téli szünetet.

Vér Anett
10.K

Karácsonyi ünnepség az iskolánkban

A  mezőgazdasági szakképző iskola 2008. decemberi hírei

Az utolsó évesek szalagavatója75 éves az  FVM ASZK Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma
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la minden számban bemutatunk egy-egy köztünk élő embert, 
abban a vonatkozásban, miként ápolja hagyományainkat, őrzi 
kézműves eleink titkait.

Első részünkben a bőrművességről szólunk, melynek jános-
halmi művelője a „Táncospista”, azaz Nagy István, akit első-
sorban a helyi felnőtt néptánccsoport és az Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény kapcsán ismerhetünk.

Nagy István 1995. óta foglalkozik a 
bőrrel, felsőfokú nyerges és szíjgyár-
tó szakoktató lévén. Ez alapvetően 
lóra való szerszámok, nyergek, hasz-
nálati tárgyak készítését jelenti, és 
ennek a tudásnak az átadását a fiata-
labb nemzedékek számára, helyben a 
íjász szakosztály tagjainak, Mélykú-
ton pedig a Művészeti Oktatási Intéz-
mény keretein belül. 

A diákokkal 
elsősorban olyan 
tárgyakat készíte-
nek az ősi techni-
kákkal, amiket ők 
maguk, a munka 
befejeztével azon-
nal használati esz-
közként tudnak 
birtokba venni: 
tarsolyok, doboz-
kák, telefontokok 
készülnek, gyak-
ran olyan techni-
kával, mint például 
a sallangozás,  „a 
bőrös szakma csú-
csa” aminek míves 
kivitelezése 25-től, – a bonyolultságától függően –, akár 
50-100 munkaórát is igénybe vehet. 

Volt alkalmunk a helyi alkotóházban a készítése közben 
megörökíteni egy honfoglalás korabeli nyereg másolatát; a 
munkafolyamat bőrös része az asztalos által készített faváz 
„felöltöztetése” bőrbe, melynek jellemzője a két kápa, a két 
nyeregtalp, a szteppelt ülésbőr és domborított díszítmény. 

A hagyományőrzés István jelenlétével, a Bács Kiskun 
Megyei Önkormányzat által Kunfehértón működtetett gyer-
mekotthonba is hamarosan beköltözik. Az új Intézményegy-
ség-vezető célja a kézzel való munkálkodás,mint örömfor-
rás, élményének átadása, a számítógépről leszakadás, a nép-
művészet tárgyi emlékeinek újraalkotása a mai kor funkciói-
nak megfelelően.

Sok sikert kívánunk a nemes feladathoz!
 Kurucsai Márta

Az elmúlt év végén Karácsony előtt Adventben több alkalommal is 
lehetőség is kínálkozott a közös ünnepi készületre. November 29-től min-
den szombaton du. 5 órától a Plébánia Kápolnájában adventi gyertyagyúj-
tás volt, minden héten más csoportok állítottak össze elmélkedéseket, 
rövid kulturális programot.  A hónap elején mézeskalácssütés volt az Alko-
tó-házban. December 20-án a Molnár János utcában élő Betlehem volt, 
gyerekműsorokkal és az állatokat is meglehetett simogatni. A Sportcsar-
nokban szép számmal gyűltek össze a város nyugdíjasai az Idősek karácso-
nya rendezvényre, melynek végén egy-egy vásárlási utalványt kaptak, akik 
elmentek a programra. December 21-én sokakat vonzott karácsonyi hang-
verseny a templomba, ahol a helyi szerelők: Pro Musica Sacra Kamarakó-
rus, Gaics Mihályné, és a katolikus iskola felnőtt kórusa mellett rangos 
vidéki művészek: Csupor Balázs orgonista, Hardy-Horváth Mária, Juhász 
Katalin, Szécsi Máté énekesek emelték a rendezvény színvonalát. Decem-
ber 23-án délelőtt a Máltai Szeretetszolgálat aktivistái meleg ételt főztek és 
jutattak el a rászoruló családoknak, egyedül élőknek. Délután a plébánián 
volt a magányos emberek karácsonyozhattak közösen. 

“Művészetek szerelmese”

XX. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS 
IPARMŰVÉSZETI TÁRLAT
2008. március - 2009. május

AMATOR ARTIUM

Nevezési kategóriák:
Képzőművészet:l 

festészetl  / 1 kép terjedelme maxi-
mum 1 m2 lehet

a grafi ka bármely ágal  / szab-
ványméret paszpartuval maximum 
50x70 cm lehet

kisplasztika, szobrászatl  / a szállíthatóság és a kiállítha-
tóság fi gyelembevételével (maximum 50 kg) 
tűzzománcl 

Iparművészet:l 

minden, ami a tárgyalkotás körébe tartozik, függetlenül az 
anyagtól. 

(textil, kerámia, kovácsoltvas, bútor, játék, stb.)

Felhívjuk a pályázók fi gyelmét, hogy a népinépi tárgyalkotó művészet népi
tárgykörébe tartozó munkákat nem áll módunkban befogadni.
Nevezési határidő: 2009. február 2.

Részletes tájékoztatást a Kulturális Központban és a 
www.janoshalma.hu honlapon!

 FVM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium  pályázatot hirdet

1 fő mezőgazdasági gépész

 gyakorlati oktató  részére
Képesítési feltételek: Mezőgazdasági gépészmér-
nök( egyetemi/ főiskolai végzettség) bármely szak. 

1 fő magyar- bármely ill.

1 fő történelem-idegen nyelv (német vagy 

angol)

szakos tanárok részére
Képesítési feltételek: egyetemi és/vagy nyelvtanári 

diploma
A pályázat benyújtásának ideje: a meghirdetés 

megjelenésétől kezdődően folyamatos 
Az állás elfoglalásának ideje: 2009. augusztus. 14.

Cím: Jánoshalma 6440 Béke tér 13. ; 
Tel: 06-77-401-028

Hagyományinkról

A nyeregkészítésről

Karácsonyi előkészületekről
Vér Anett:

Karácsony a mennyből nézve

Várj állj meg egy percre,
S meghallod angyalod énekét a csendben.
Hidd el, angyalom, ki fent élsz a mennyben,
Még él az ősi karácsonyi szellem.

Ha lenézel a földre, látni fogod a sok gyermeket,
Piros orcájukon megcsillanó hópelyheket.
S ha a földön jársz, nézz be a kis ház ablakán,
Csodákat látsz ott majd az éjszaka hajnalán.

A kandalló körül melegszik a család,
A sütőben sül a friss diós kalács.
Ünnepel mindenki, aki itt él,
Szívükben a békesség él.

Megbocsájtást kér, ki szenved,
Csodákra vár fájó lelke.
Csodákat csak az láthatja,
Kinek lelkiismerete tiszta.

Értened kell hát azt a szót, hogy szeretet,
Megbocsájtani, csak szívből lehet!
Ne hagyd szenvedni karácsony napján, ki szeret,
Hagy ünnepeljen békésen, aki eddig szenvedett.

Kihalni látszó csodák kísérnek ilyenkor minket,
Játékba feledkező gyerekek énekelnek.
Látod, angyalom, ki fentről nézel minket?
Boldog gyermek arcok ragyognak 
a csillagszóró fényben!
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Nap Felállítási hely
01.09. Kiskunhalas, Kt. Keceli út
 Kiskunhalas, Keceli út
 Kiskunhalas, Mártírok útja
 Kiskunhalas, Sóstó 53-as főút
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
 Kiskunhalas, Széchenyi utca
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
01.10. Pirtó, Dózsa Gy. Utca
 Kiskunhalas, Széchenyi utca
 Kiskunhalas, Jókai utca
 Kiskunhalas, Szabadkai utca
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
 Kiskunhalas, Széchenyi út  
01.11. Pirtó, Dózsa György utca
 53-as főút 47.300
 53-as főút 48.000 méter
 Kiskunhalas, Széchenyi utca
 Kiskunhalas, Jókai utca
 Kiskunhalas, Kt. Szegedi út (5408)
 Zsana, belterület
01.12. Kiskunmajsa, belterület Fő u. 
 Kiskunmajsa, Félegyházi út
 Kiskunmajsa, Árpád u. 
 Kiskunmajsa, volt szovjet lakt. 
 Csólyospálos, Kossuth u. 
 Kömpöc -Csólyospálos között
01.13. Kiskunmajsa, Fő u. Alsótemető
 Kiskunmajsa, Félegyházi út
 Kiskunmajsa, Árpád u. 
 Kiskunmajsa, Strandfürdő 
 Kiskunmajsa, volt szovjet lakt. 
 Csólyospálos, Kossuth u. 
 Kömpöc -Csólyospálos között
01.14. Kiskunmajsa kt. Stradfürdő 
 Kiskunmajsa kt. 5405-ős út 
 Kiskunmajsa Fő u. Alsótemető
 Szank, Béke utca
 Jászszentlászló, 5402-es út 
 Jászszentlászló 5402-es út 
01.15-
én

Kiskunmajsa, Fő u. Alsótemető

 Kiskunmajsa, Félegyházi út
 Kiskunmajsa, Árpád u. 
 Kiskunmajsa, Strandfürdő előtt
 Kiskunmajsa, volt szovjet lakt.
 Csólyospálos, Kossuth u. 
 Kömpöc -Csólyospálos között
01.16. Jászszentlászló, 5402-es út 

 Jászszentlászló 5402-es út 
 Kiskunmajsa, 5405-ös út
 Kiskunmajsa Fő u. Alsótemető
 Kiskunmajsa Stradfürdő 
01.17. Szank, Béke utca
 Jászszentlászló, 5402-es út 
 Jászszentlászló 5402-es út 

 
Kiskunmajsa, belterület Fő u. Alsóte-
mető

 Kiskunmajsa, Félegyházi út
01.18 Kiskunmajsa, Fő u. Alsótemető
 Kiskunmajsa, Félegyházi út
 Kiskunmajsa, Árpád u.
 Kiskunmajsa, Strandfürdő 
 Kiskunmajsa, 5405-ös út
 Csólyospálos, Kossuth u. 
 Kömpöc -Csólyospálos között
01.19. Pirtó,Dózsa György utca
 53-as főút 48.000 méter
 Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó)
 Kiskunhalas, Széchenyi út
 53-as főút 63.000 méter
 53-as főút 66.000 méter
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
01.20. Pirtó,Dózsa György utca
 53-as főút 48.000 méter
 Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó)
 Kiskunhalas, Széchenyi út
 53-as főút 63.000 méter
 53-as főút 66.000 méter
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
01.21-
én

Pirtó, Dózsa György utca

 53-as főút 47.300
 53-as főút 48.000 méter
 Kiskunhalas, Széchenyi utca
 Kiskunhalas, Jókai utca
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
 Kiskunhalas, Szabadkai utca
01-22-
én

Pirtó,Dózsa György utca

 53-as főút 48.000 méter
 Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó)
 Kiskunhalas, Széchenyi út
 53-as főút 63.000 méter
 Kiskunhalas, Szegedi út 
 Zsana, belterülete
01.23-
án

Kiskunhalas, Külterület Keceli út (5309)

 Kiskunhalas, Keceli út

 Kiskunhalas, Mártírok útja
 Kiskunhalas, Sóstó 53-as főút
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
 Kiskunhalas, Széchenyi utca
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
01.24. Pirtó, Dózsa György utca
 53-as főút 47.300
 53-as főút 48.000 méter
 Kiskunhalas, Széchenyi utca
 Kiskunhalas, Kt. Szegedi út (5408)
 Zsana, belterülete
01.25. Pirtó, Dózsa Gy. Utca
 Kiskunhalas, Széchenyi utca (Sóstó)
 Kiskunhalas, Jókai utca
 Kiskunhalas, Szabadkai utca
 Kiskunhalas, Fejérföld utca
 Kiskunhalas, Keceli út
01.26. Borota, Felszabadulás u. 
 Borota külterület, Bajai út
 Jánoshalma, Bajai út
 Jánoshalma, Erzsébet tér
 Jánoshalma, Mélykúti út 
01.27. Jánoshalma Bajai u. 
 Jánoshalma Erzsébet tér
 Jánoshalma, Mélykúti út
 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 
 Jánoshalma, Bajai út 
01.28. Mélykút Rákóczi u
 Mélykút Kossuth u. 
 Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
 Jánoshalma, Bajai út
 Jánoshalma, Mélykúti út 
01.29. Borota, Felszabadulás u. 
 Borota kt. Bajai út
 Jánoshalma, Bajai út
 Jánoshalma, Erzsébet tér
 Jánoshalma, Mélykúti út
01.30. Jánoshalma Bajai u.
 Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
 Jánoshalma, Bajai út 
 Jánoshalma, Mélykúti út
01.31. Mélykút Rákóczi u
 Mélykút Kossuth u. 
 Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
 Jánoshalma, Bajai út
 Jánoshalma, Mélykúti út 

A rendőrség 
a változtatás jogát fenntartja.

A Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, 
barátait a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Dr. Rendek Magdolna tanár

Barangolások
című természeti témájú festményeinek bemutatójára

2009. január 21-én 17 órára a könyvtárba.
 

A megnyitón irodalmi és zenei összeállítást adnak elő jánoshal-
mi fi atalok és felnőttek.

Tisztelt Lakosság!
Jánoshalma Város Önkormányzata az 

EU élelmiszersegély program keretében 
pályázaton nyert élelmiszercsomagokat oszt 

szét a rászorulóknak a családsegítő szolgálat 
segítségével.

Jogosultak: akik a feltételeknek megfelelnek, 
és EDDIG MÉG NEM RÉSZESÜLTEK 

CSOMAGBAN.
Létminimum alatt élő gyermekes - 

családok
Létminimum alatt élő nyugdíjasok- 

Munkanélküliek és rendszeres - 
szociális segélyben részesülők

A létminimum összeghatárai:
Egyedülálló esetén           :    59 644 Ft/hó
Kéttagú család esetén      :  102 720 Ft/hó
Háromtagú család esetén : 145 796 Ft/hó
Négytagú család esetén   : 192 186 Ft/hó

A jövedelemről igazolást kérünk az osztáskor.
Kérjük, hogy a csomag elszállításhoz

 megfelelő méretű táskákat hozzanak magukkal.
Az élelmiszer csomag osztásának helye:

 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(Béke tér 7.)

Időpontja:
2009. 01. 14.-15. szerda – csütörtök  8.30 -15 
óráig
2009. 01. 16. péntek                        8.30-13óráig
2009. 01. 19.-20. hétfő - kedd           8.30-15 
óráig

Az élelmiszercsomagok szétosztása a 

Gyermekétkeztetési Alapítvány és az MVH 
közreműködésével valósulhat meg. 

Dr Gregó Sándor
fül- orr- gége és 
tüdőgyógyászati 
magánrendelése

minden héten, 

pénteken 14 órától 15 óráig
Jánoshalma, Molnár János u. 32. 

Bejelentkezés: naponta 07 és 19 óra között a 
06-30/22-88-819 telefonszámon

Hírek a halasi útról
Magyar Közút Kht., 2008. december elején tette közzé közbeszerzés keretében Ajánlati/Részvételi Felhívás-át az Útburko-

lat-felújítási munkák elvégzésére a Dél-alföldi régióban, az 5412 számú úton 20,1 km-en. A kivitelezésre az ajánlatokat 2009. 
január 15-ig kell leadni. Az eredményhirdetés 2009. március 16-án lesz. 10 órakor lesz Budapesten. 

Tűzoltó beszámoló 2008 évről
Az elmúlt évben december 9-ig 34 tűzesethez és 40 

műszaki mentéshez kellett vonulniuk a tűzoltóinknak. 
5 alkalommal téves jelzést is vettek.  Jánoshalmán a 22 
tűzesetből 6 lakóépületben keletkezett, és a megmentett 
érték 66 millió forintra becsülhető. Mélykúton 9 tűz-
esetből 1 volt lakástűz, míg Borotán kettőből az egyik 
tűz lakóházban keletkezett. Az év során Jánoshalmán 
34 műszaki mentést hajtottak végre, Mélykúton kettőt, 
és Kéleshalmán egyet. A köztestületben 2008 évben is 
12 fő fizetett állományú tűzoltó szolgált. Továbbra is 
nagy leterheltséget jelent a napi szolgálat kiadása. Az 
2008-as évben többen részsültek elismerésben 

Tűzoltóságunk technikai ellátottsága a feladat ellá-
tására megfelelő, Rendelkezik 2 gépjárműfecskendő-
vel, vízszállítóval, műszaki mentővel és a szükséges 
kisgépekkel. 2009 évben lehetőség nyílhat egy erdőtü-
zes fecskendő beszerezésére pályázati pénzből. A tag-

ság megbízta nagy Sándor parancsnokot, hogy a  pályá-
zás érdekében járjon el. 

Tűzoltóságunk 2008 évben 35.2 millió forinttal gaz-
dálkodott. Ebből 25,173 állami támogatás volt 9,9 
önkormányzati. 2009 évben várhatóan az állami támo-
gatás 28,5 millió lesz  - derült ki Nagy Sándor tűzoltó-
parancsnok beszámolójából. 

Két új tagot vett fel a közgyűlés az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületbe: Kasziba Tibort és Gyimesi Csabát. 

Meg volt az idei év első két vonulása is. Az egyik egy 
mélykúti lakástűz volt, melynek során a kéménybe épí-
tett fagerenda gyulladása okozta a tüzet. Az újdonsült 
tulajdonosok, Nagy Sándor parancsnok közben járásá-
val, kénytelenek szükség lakásban lakni, mert lakhatat-
lanná vált a még ki sem fizetett házuk. 

A másik esetben avartűzhöz vonultak Jánoshalmán.
- ikor-

Januári traffipax menetrend

Bátyai 
Úszótanfolyam
INDUL FELNŐTTEKNEK

Tanfolyam kezdete: 2009. február eleje
Érdeklődni és jelentkezni lehet: 

Bátyai Gábornál 06-70/ 339- 1176

Bátyai Gábornénál 06-70/ 338-5697

Vízszentelés a templomban

A Vízkereszt, Háromkirályok és az Úr megjelenésének ünnepén a Szent Anna templomban Kaló Krisztián káp-
lán végzete el a vízszentelést. a vasárnap délelőtti szentmise elején. 
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Sikerekben gazdag, 
boldog újévet kívánunk, minden Érdekeltnek.

Tisztelt Érdekeltek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009 év elején minden Érdekeltnek egyenleg-
közlőt kül-dünk, melyből megtudhatja az eddig befi zetett hozzájárulások 
összegét, illetve értesülhet esetleges hátralékairól. A Társulat küldöttgyű-
lése meghosszabbította azon Érdekeltek részére az LTP szerződéskötési 
lehetőséget, akik eddig ilyet nem kötöttek. Erről az érintetteket levélben 
értesíteni fogjuk, de mindenkinek – aki eddig az ideig nem kötött szerző-
dést - saját érdeke, hogy tájékozódjon a kötés feltételeiről az ügyfélszol-
gálati irodában.
Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik LTP szerződéssel 

rendelkeznek, hogy ingatlan adás-vétel esetén kérjenek felvilágosítást a 

szerződéssel kapcsolatos teendőkről ügyfélszolgálati irodánkban.

Ügyfélszolgálati irodánk készséggel áll rendelkezésükre minden kérdésben.

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

Telefon: 06-77/401-001

Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 0830–1200 óra között

Kedd 1330–1700 óra között
Csütörtök szünnap

JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

A  jánoshalmi Kulturális Központ  vezetősége tisztelettel meghívja Önt,
hozzátartozóit és barátait

 a Kulturális Központ Mithras Képzőművészeti Galéria és Kiállítótermébe

TÓTH SÁNDOR FOTÓRIPORTER 
S Z Í N H Á Z I   E M L É K E I M ( 1 9 6 0 - 8 5 )

című kiállításának megnyitójára. című kiállításának megnyitójára. 

2009. január 22-én (csütörtök) 17 órakor

A kiállítást megnyitja:

Közreműködnek: Kiss Jenő Jászai-díjas és Danyi Judit a kecskeméti Katona József 
Színház színművészei ,valamint a Bel Canto vegyes karSzínház színművészei ,valamint a Bel Canto vegyes kar

A kiállítás megtekinthető január 22-tól február 3-ig, az intézmény nyitvatartási rendjében.

Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőter-
mesztők Egyesületének 2009-es évi 
rendezvényei:

Klubnapok: 
helye az Egyesület Székháza, 

vasárnaponként 15 órakor
Január: 11-én, 25-én
Február: 8-án, 22-én
Február 21-én Borverseny! 
Március: 15-én, 29-én
Április: 19-én, 26-án
 Május: 17-én, 31-én 
Május 25-én  Orbán-nap!

Június: l4-én, 28-án
Július: 12-én, 26-án

Augusztus: 16-án, 30-án
Szeptember 18-19-20-

án Szüreti Napok! 
Szeptember: 27-én 
Október: 11-én, 25-én
November: 8-án 29-én,

November 14-én Márton 
napi Újbor Ünnep! 

December: 13-án

Kérjük Gazdatársainkat, hogy a 
klubnapokon lehetőség szerint 
vegyenek részt, mert ott tájékoz-
tatást kaphatnak a gazdálkodással 
összefüggő rendeletekről és újabb 
kormányzati döntésekről

hírei

A

Meghívó
A Felső-Bácskai borok nemes versenyét rendezi meg 
Jánoshalmán a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete.

Borverseny ideje: 2009. február 21. (szombat) 9-17 óra

Verseny helye: Gazdakör Székháza

Nevezés feltételei: - nevezési díj : 800 Ft/minta
 - bormintát egységes üvegben kell leadni
 - egy mintából két üveggel, fajta megjelöléssel  ellátva

Üveg felvehető és egyben leadása: az Egyesület Székházában 
( Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7.) 2009. február 20.(péntek) 9-17 óráig

Eredményhirdetés: 2009. február 28. a Korzó É& eremben 16órakor

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

Utána vacsora, zene, tánc, tombola (Belépő ára: 3000 Ft/fő) 
Jegyek elővételben kaphatók 2009 február 27-ig:

Dági József Jánoshalma, Jókai m. u. 55. tel: 77/401-442; 70/453-56-17

Farkas László Jánoshalma, Széchenyi u. 9.  tel: 20/965-70-21

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

Felső-Bácskai

Hegyközség
Gazdakör Gyümölcs- 
és Szőlőtermesztők 

Egyesülete

A disznóölés a 
Kárpát -medencé-
ben mindig nagy 
eseménynek számí-
tott- vidéken ma is 
így van.

Beletartozik az 
éves táplálkozási 
ciklusba.

  Amikor leérnek a 
gyümölcsök, elfogy 
a friss zöldség, kez-
dődik a disznóvágás 
időszaka. Az ekkor 
készült ételek iga-

zán ízletesek, változatosak, de sajnos a korszerű táplál-
kozás követelményeinek sokszor nem felelnek meg.

  Igaz a húsban alapvető fontosságú a fehérje-, a vita-
min -és az ásványianyag-tartalom, de nem elhanyagol-
ható a zsírtartalma sem.

  Ebben az időszakban az emberek több húst és hús-
készítményt fogyasztanak, azokból is inkább a zsíro-
sabbakat.

  Nem kell azonban lemondani a méltán ízletes disz-
nótoros ételekről. Elég csak apró fogásokkal  egészsé-
gesebbé tenni őket. A sült tálas reggeli mellé ne fehér 
kenyeret, hanem teljes kiőrlésű lisztből készült pék-
árut egyenek. Senki ne feledkezzen el a savanyúságok 
nagyobb mennyiségű fogyasztásáról.

 Az ebédre főzött húslevesbe tegyenek minél több-
féle zöldséget (káposzta, karaláb, zeller, paprika stb.). 
A pörkölt vagy a sült kolbász, hurka mellé szintén kell 
enni zöldségfélét. Ez lehet újra savanyúság, de nagyon 
jó a párolt káposzta is.

 Továbbra is lehet élvezni a magyar konyha megszo-
kott ízeit, de nem szabad megfeledkezni néhány szem-
pontról. Ilyen a felesleges zsiradék eltávolítása, a hoz-
záadott zsiradék csökkentése vagy elhagyása, az éte-
lek megfelelő elkészítése és mindenekelőtt a mérték-
letesség!

 Viszont jó tudni, hogy az évnek nem mind a 365 
napján van disznóvágás. Az év többi napján minden-
ki figyeljen az egészséges táplálkozásra és a rendsze-
res mozgásra.

Faragóné Horváth Éva

Ú j  é v  –  ú j  f o r m a !
Tavasszal szeretnél egészségesebben, vékonyabban, izmosabban 

megválni a jól takaró nagykabáttól? Tégy érte már most!

Személyre szabott edzéssel és életmóddal nemcsak testileg, 
lelkileg is formálódhatsz! ()

A növényvédelemi szabályzás 
változása miatt évről- évre csökken 
a termelők által szabadon megvásá-
rolható III. kategóriájú növényvédő 
szerek száma, illetve egyes növé-
nyek esetében, gyakorlatilag csak a 
feltétellel vásárolható ( I, és II. kate-
góriájú ) szerek nyújtanak megbíz-
ható megoldást növényeink meg-
védésére.

Felhívom a növényvédelemben 
érintett termelők figyelmét, hogy a 
növényvédelmi tevékenységről szó-
ló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 
értelmében:

I., illetve II. forgalmi kategóri-
ájú növényvédő szert csak olyan 
személy vásárolhat, juttathat ki, 
aki rendelkezik az erre feljogosító, 
érvényes forgalmazási, vásárlási és 
felhasználási engedéllyel – un. zöld 
könyvvel. 

Az engedélyhez kapcsolódó leg-

fontosabb tudnivalók:
– birtokosa II, III. kategóriájú 

növényvédő szert szabadon, I. kate-
góriájút, növényvédelmi szakmér-
nök által kiállított növényorvosi 
vénnyel vásárolhat,

– a növényvédő szereket önmaga, 
illetve közvetlen családtagjai szá-
mára kijuttathatja,

– az engedély érvényessége, a 
kiállítástól számított 5 év, ami letel-
te után az engedély érvényét vesz-
ti, tehát meg kell újítani, 8 órás 
továbbképzés keretében, ami nem 
vizsgaköteles,

– azok számára, akik az engedély-
lyel nem rendelkeznek, az engedély 
megszerzéséhez 80 órás tanfolya-
mon kell részt venniük, ami vizs-
gaköteles, de a képzés – az érintett 
termelők elfoglaltsága miatt - csak 
a téli időszakban lehetséges, az év 
többi részében új engedély meg-

szerzésére már nincs lehetőség, 
– azon személyekkel szem-

ben, akik II., illetve I. kategóriájú 
növényvédő szert vásárolnak, illet-
ve használnak fel és ellenőrzés-
kor ( gazdabolt, AKG program stb. 
) jogosultságukat nem tudják iga-
zolni, növényvédelmi bírság kerül 
kiszabásra!

Tájékoztatom mindazokat, akik-
nek nincs engedélyük, de szüksé-
gük van rá, illetve lejárt az enge-
délyük és hosszabbítani kívánják, 
hogy elegendő létszám esetén 2009. 
január 12.- én, 1700- kor, János-
halmán a Gazdakör székházában, 
” zöldkönyves ” felkészítő, illetve 
hosszabbító képzés indul.

További információ: 20/ 479-8-
007.

Balogh László
növényvédelmi felügyelő
BKM MGSzH NTI

FELHÍVÁS TERMELŐKNEK!
„ZÖLDKÖNYVES TANFOLYAM”

Disznótoron is egészségesen
A  d i e t e t i k u s  t a n á c s a i

Gazdaköri programok

Érd.: 70/371-6884 Bátyai Dóra
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Gázkonvektorok, 
gázkazánok,

 gáztűzhelyek, 
gázbojlerek 

JAVÍTÁSA,
 KARBANTARTÁSA

új gázkészülékek 
beüzemelése:

KISS ATTILA

gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,
 Bem J. u. 114. 

Tel.:20-32 39 906

Szépségpatika
Miskolczi Nóra

Fodrász, pedikűrös,  
talpmasszőr
Jánoshalma, 

Remete u. 43.
Időpont egyeztetés alap-
ján  Tel: 06-70/5038213 

Válla lkozásunk a hozzánk forduló temettetők 
megbízásából 2008. december hónapban a következő 

elhuny tak temetésén működött közre:

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

                                                                                               (Juhász Gyula)

 Nagy Zsolt ügyvezető 

Mészáros Erzsébet (1932) Dági János (1924)

Tóth Antalné sz. Gömöri Mária (1924)  Csordás Sándor (1947)

Makai Jánosné sz. Szőnyi Mária (1929) id.Keresztes László (1928)

Saláth Istvánné sz. Taskovics Viktória (1922) Kőszegi Kálmán (1925)

Király Józsefné sz. Görhöny Erzsébet (1920) 

ÉPÜ LET BONTÁST
tör me lék szál lí tást, föld ki eme lé si mun kát, alap ki ásást, 

ho mok ra ko dást szál lí tás sal  rö vid ha tár idő re, vagy 

azon nal ra vál la lok 

Pal kó Lász ló kő mű ves vál lal ko zó
Já nos hal ma, Dió fa u. 10.  Tel.: 77/401-714 

Mo bil: 30/92-84-430

Temetkezési vállalkozás

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

 varosgazda@t-online.hu 

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

 kedd, csütörtök 1330-1630.

A Magyar László 
utca 16 szám alatt 

földszinti lakás eladó. 
Irány ár: 5,5 millió forint. 

Érd: 20/298-11-81
        70/701-73-47

100-140 cm-es, 
4 éves 

mogyorócsemete eladó 
Érd: 07-19 óra között 

06-30/22-88-819

Baján
 üzlethelyiségnek is 

alkalmas 41 m2-es dupla 
garázs kiadó Érd: 07-19-ig 

06-30/22-88-819

Jánoshalmán
 a Téglagyár utcában 

1559 m2kert (építési telek-
nek is jó) eladó. Érdeklőd-

ni: 06-20/337-10-61

Sikerekben gazdag újévet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

TÁJÉKOZTATJUK FOGYASZTÓINKAT AZ ALÁBBIAKRÓL:

Hangos hirdetésszolgáltatásunkat a piac területén továbbra is felajánljuk. Megrendelés a • 

sportcsarnokban. Éljen a lehetőséggel.
2009 január hónapban leolvasóink ismét aktualizálják a szolgáltatói szerződéseket, kérjük, • 

segítsék Őket, hogy a nyilvántartásunk naprakész legyen.
Vízóra állás bejelentése az alábbiak szerint lehetséges: • 

Telefonon: 77/401-344 (üzenetrögzítőre is a nap 24 órájában)o 

A fenti e-mail címre.o 

Személyesen az ügyfélszolgálati irodábano 

2009. január hónapban a vízmérő leolvasására a téli hideg idő miatt nem kerül sor, ezért fel-• 

ajánljuk Fogyasztóinknak a fenti lehetőségeket a vízóra állásának bejelentésére.

Ennek határideje 2009.01.30.
Akitől eddig az időpontig nem kapunk óraállást annak az előző 365

nap átlagából képezzük az időszakra eső vízfogyasztását.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy amennyiben ingatlan eladás, bérbeadás vagy öröklés történik, úgy ügy-
félszolgálati irodánkba szíveskedjenek kifáradni és az átírást elintézni. A vízmérő átírásától függetle-
nül a fogyasztás után a régi és az új tulajdonosnak egyetemleges felelőssége van.

A sportcsarnok és tanuszoda januártól a megszokott időben várja Önöket szolgáltatásaival.

2008 év végétől, már az interneten is megtalálhatja a Városgazda Kft. aktuális információit. 
www.janoshalma.hu/VárosgazdaKfwww.janoshalma.hu/VárosgazdaKftwww.janoshalma.hu/VárosgazdaKf . 

Budapesti 2 szobás 
panellakás eladó 
Érd: 20/828-19-20 

(naponta 07-19 óráig)

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló 

csa lá dok meg bí zá sá ból 2008. december 

hónapjában a  kö vet ke ző sze mé lye ket te met te 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!

Huszár Józsefné 
sz.:Horváth Erzsébet élt: 75 évet

Kiss György élt: 71 évet

Molnár Anna  élt: 51 évet

Agócs Imre élt: 58 évet

Zámbó Sándorné 

sz.: Kelle Mária élt: 78 évet

Hurtony Istvánné 

sz.: Szekeres Etelka élt: 89 évet

Ádám Tibor élt: 36 évet

Máté József  élt: 86 évet

id. Piegel János élt: 87 évet

Szerencsés József élt: 68 évet

Gyetvai Mihály élt:72 évet

Csorba István élt: 75 évet

Gavlik Kálmánné

sz.: Szabó Margit élt: 88 évet

Köszönetnyílvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 

akik drága édesanyánk, 

Kiss Tamás Pálné 
Dudás Franciska

temetésére eljöttek, virágot hoztak és 

osztoztak fájdalmunkban

Bátyai és Mándics család 

MEGHÍVÓ 
A jánoshalmi 60.sz. Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 

Galamb és Kisállat kiállítást rendez, 
melyre tisztelettel meghívjuk Önt és egyesülete valamennyi tagját. 

A kiállítás időpontja: 2009. február 7-8. 
A kiállítás helye:  Felsőszentiváni ÁMK Művelődési Háza 
 6447 Felsőszentiván, Szent István u. 24. 
Nevezési határidő:  2009. január 31.
Nevezési feltételek: Csak szabályos gyűrűvel ellátott galamb nevezhe-

tő, melynek egészségi állapota kifogástalan. Orvosi igazolás, köte-
lező!
A benevezett állatokat a tenyésztők személyesen, vagy megbízot-
tai hozhatják el a kiállításra. Postai átvételre és feladásra nincs 
lehetőség. Az állatok visszaszállításáról a tenyésztőknek kell gon-
doskodni. 

Nevezési díjak: Galamb 400,-Ft/egyed 
Nevezéseket csak a nevezési díjjal együtt fogadunk el. 

Nevezés: 
Somogyi Sándornál 6440 Jánoshalma, Orczy u. 47. 06/77/402-949 

A bírálatot a M.G.K.Sz. BT. Által delegált bírálók végzik az érvényben 
lévő szabályzata szerint. 

Díjazás:  Fajtagyőztes - oklevél + tiszteletdíj 
 Kiváló - oklevél + felajánlott díjak 

A galambok fogadása:  2009. február 5-én 16-19 óráig 
    
A kiállítás nyitva tartása:  2009. február 7-én   8-19 óráig 
  2009. február 8-án   8-14 óráig 

Díjkiosztó:   2009. február 8-án   14 óra 

A galambok kiadása:  2009. február 8-án   1430 órától folyamatosan

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
     a Rendezőség nevében: 

Somogyi Sándor 
60.sz. Galamb és 

Kisallattenyesztok Egyesülete 
Elnöke 

Mándity József
főrendező

Csényi Lász ló üg y  ve ze tő
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Az elmúlt esztendő híre - VOLT . 
Ami a hagyományokat illeti, nagyjából tavaly 
is megépült a „sporthíd” a kisvárosunkban 
sportolni – akarom mondani, FOCIZNI – vá-
gyó és tömegeket megmozgató sportnapokra.
Szilveszter – VAN 
( közel kétszázan „kergették” a lasztit, sok 
százan pedig szurkoltak nekik!!)
A forgatókönyvet „egyszerűen” újra az élet 
írta – ami, azt gondolom, önmagában is em-
lítésre méltó. S talán az sem lebecsülendő 
ilyenkor, hogy a csendes téli esték családi 
melegébe beköltözik a szeretet, gyermekeink, 
unokáink örömtől pirosló arccal újra hiszik, 
hogy Jézuska illetve az Angyalkák „üzenetei” 
a karácsonyfa alatt, megint átöleli őket szere-
tetteljesen. S ez így van jól!!! Hiszen ekkortájt 
készülünk mi is átölelni a „világot”, remélve 
azt, hogy a szemünkbe szökött könnycseppe-
ket szétmorzsolja a gyermekek, unokák önfe-
ledt és vidám játékos zsivaja. Mindenesetre 
azért ránk, felnőttekre is „várt” egy-két öröm-
teli pillanat. Na persze nem feltétlenül a „mér-
legelésre gondolok”. Hiszen még mi híztunk 
– addig legalább a hízók fogytak az ólban!! 
Ami önmagába véve még nem is lett volna ak-
kora probléma, a „fogadalmak havába” majd 
csak lesz valahogy. A megoldás kulcsa tulaj-

donképpen a hőn áhított és várt - „lemozgom 
a hurkát, kolbászt, pecsenyét, így a pezsgőnek 
is lesz elég helye a Szilveszteri Tornán!”   
Azt azért nem állítom, hogy minden képzeletet 
felülmúlt, de mi tagadás a tornát megszervező 
Városgazda Kft.-nek örömteli volt azt látni, 
hogy a mozogni vágyok tábora tovább nőtt. 
Nem tévedés – 17 (!) csapat adta le nevezé-
sét, ami közel kétszáz játékost (vagy mozogni 
vágyót) jelentett. Ami önmagában még nem 
Guinness-rekord, mindenesetre a „helyi” csú-
csot simán döntött. Hát persze! – a szurkolók 
meg csak jöttek, a lelátót elfoglalták, vagy ha 
úgy tetszik (akik ellátogattak, azok láthatták) 
csordultig töltötték a sorokat estéről-estére. 
Na meg a „légteret” a tapsoló, üvöltő, tom-
boló lelátó. A csapatok is kitettek magukért, 
136 mérkőzésen keresztül próbálták  egymást 
meggyőzni arról, hogy az idén a „MI” csapa-
tunk lesz verhetetlen. Ennek megfelelően szá-
molatlanul adták és kapták a gólokat. Élveze-
tes, változatos, kifejezetten jó mérkőzéseket 
játszottak a csapatok, a színvonal a hangulat, 
a hozzáállás, a küzdeni tudás, és a sportszerű-
ség, mind-mind emelte a küzdelemsorozat ér-
tékét. Így hát „lefutott” mérkőzést aligha lát-
hattak. Hiszen minden csapat „megerősítve” 
próbált a végső győzelemért harcba szállni. 

Jóllehet időnként ezt nem sikerült a  megha-
tározó és  komoly erőket felvonultató KOLB-
ÁSZOK, KISTÉRSÉG, GEBIN azért hozta a 
„kötelezőt”, a JFC, BRAZILOK, SZIRT-FA, 
és a TRÉ A BRÉ csapatok játékosainak legyő-
zése igen komoly erőpróbát jelentett. A tava-
lyi siker csapat a CRANK az idén is tudott 
meglepetést okozni, a fi atal, ám nagyon tehet-
séges srácok némi meglepetésre több „zakót 
használtak el a torna ruhatárából”  amennyit  
előre terveztek. Egyszóval volt szenzációs 
győzelem, meglepő eredmény, bombagól, po-
tyagól, vagyis minden „fűszer” megtalálható 
volt a Szilveszteri Tornán.  

LESZ  - folytatás ................................

Valamennyi résztvevőnek – csapatoknak, 
szurkolóknak vagy csak „simán” kíváncsis-
kodó, azaz focit szerető kívülállónak köszönet 
jár mindezért. Kétséget sem hagytak a felől, 
hogy érdemes odafi gyelni és megszervezni a 
Városgazda  Kft.-nek az év utolsó „nagy tö-
megsport buliját”, hogy majd hátunk mögött 
hagyva az óévet, s a felcsendülő HIMNUSZ 
lelket ölelő csendje után, az új évben is arra éb-
redhessünk, hogy LESZ – folytatás................
A Szilveszteri Kupa végeredménye
A díjátadás örömteli per-
ceinek krónikájához az 
mindenképpen hozzátar-
tozik, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték, valamint te-
vőlegesen is hozzájárultak 
a torna díjazottjainak elis-
meréséhez: Czeller Zoltán 
Polgármester úr és Ádám 
Gyula a JFC elnöke, önkor-
mányzati képviselő – közel 
fél óráig osztották a csapat-, 
az egyéni és különdíjakat.

H
el

y.

Csapat Csapatvezető

1. KOLB-ÁSZOK ifj. Szabó Gábor
2. KISTÉRSÉG Ságodi Imre
3. GEBIN Széll Zoltán
4. JFC Madarász Norbert
5. CRANK                                             Gieszinger  Péter
6. BRAZILOK                                        Agócs János
7. SZIRT-FA                                           Kasziba Péter
8. TRÉ A BRÉ                                         Molnár Péter
9. BELO Molos Tamás

10. VAKKACSÁK Ruskó Attila
11. DÁRIDÓ Lódri Ferenc
12. FOTEX Tóth Milán
13. G.LIGHT Lengyel Zoltán
14. MOBIL PETROL SC Maczkó László
15. JÓBARÁTOK Racsmán István
16.   DARE DEVILS Ságodi Dániel
17. HURKÁK Tóth Zorán

A torna legjobb kapusa : 
Maráczi Ádám  (JFC)

A torna legjobb mezőnyjátékosa : 
Fenyvesi Olivér (CRANK)

A torna gólkirálya :    Szabó Kornél 
(KOLB-ÁSZOK)

Kézilabdás lányok eredményei

I. helyezett KOLB-ÁSZOK  II. helyezett KISTÉRSÉG III. helyezett  GEBIN

Szilveszteri Pezsgő(s) Torna 2008.
Döntött a Tömeg(ek)Sport(ja) – VOLT, VAN, LESZ - folytatás

A MINDENNAPOKRA!

Callanetics 

tanfolyam indul
2008. január 22.

 (csütörtök)

- Gerinctorna
- Izület torna
- Alakformálás
A kockázatokról és 
mellékhatásokról 

annyit: 
Garantáltan 

jól fogod érezni Magad, 
és a 

nadrágodba is 
beleférsz!
Érdeklődni

 Bátyai Gáborné 
– 70 338 56 97

Az őszi forduló végeredménye a megyei I. osztályú kézi-
labdában:,

Já
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1. Kiskőrösi Női KSZSE 11 10 0 1 255 146 20
2. KB AUTOTEAM 11 9 1 1 324 205 19
3. Kerekegyháza SE 11 9 1 1 235 156 19
4. Jánoshalma NKSZSE 11 9 0 2 286 189 18
5. Nemesnádudvari NKSZE 11 4 1 6 215 231 9
6. TEMPÓ SC 11 4 1 6 201 234 9
7. MIZSE KC 11 3 2 6 187 210 8
8. Kiszállás Községi SE 11 3 1 7 167 210 7
9. CsÁTESZ SE 11 3 1 7 205 276 7

10. Kiskunfélegyháza HTK 11 2 2 7 175 296 6
11. Kiskunmajsa SE 11 2 1 8 236 250 5
12. PVSE Bácsalmás 11 2 1 8 151 234 5

Akik ezt az eredményt elérték Rátai Róbertné edző vezetésével: Ádám 
Ágnes ,Árpásné Roszinszki E., Bognár Viktória, Dabis Katalin, Faragó 
Mercédesz, Gyimesi Lászlóné, Harczi Aliz, Harczi Edit, Horváth Lujza, 
Horváthné Kocsis Tünde, Kubicsek Erzsébet, Nagy Katalin, Rátai Roberta 
Réka, Sipka Regina, Szemlics Bettina Alida, Taskovics Dóra, Török 
Katalin,Vancsura Diána játékosok

A győztesek átveszik a díjakat  Czeller Zoltán  polgár-
mestertől és Ádám Gyulától a JFC elnökétől.

A csapatok a díjátadáson
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HUNYADI 
NÉPE

Já nos hal ma Vá ros
Ön kor mány za tá nak lap ja

Meg je le nik: ha von ta
Ki ad ja: Já nos hal ma Vá ros

Ön kor mány za ta
Fe le lős ki adó:

Czeller Zoltán polgármester
Szerkeszti a Szer kesz tő bi zott ság

A szerkesztésért felel:
Ágoston István

a Szerkesztőbizottság elnöke.
A szer kesz tő ség cí me: 

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 7.
E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Összeállította: Blázsik Sándor
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt.

Ké szült: Kó pia Kft.
Kis kun ha las

Or szágos Kirakodó Vásár 
2009. januárban 

nem lesz

Csak 

SÜR GŐS és
 ÉLET VE SZÉ LYES 

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

bel- és külte rü le te.
Ideje: 

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

le ti szol gá la tot hí vá son kí vül csak 

na gyon in do kolt eset ben, a leg rö vi-

debb ide ig hagy hat ják el a tar tóz ko-

dá si hely meg je lö lé sé vel.

Ügyeleti beosztás,

2009. január: . 9. Dr. Korponyai 
Csilla, 10. Dr. Korponyai Csil-
la munkanap, 11. Dr. Faddi Zol-
tán, 12. Dr. Csoboth Johanna, 
13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. 
Dudás József, 15. Dr. Mikó Atti-
la, 16. Dr. Faddi Zoltán, 17. Dr. 
Mikó Attila, 18. Dr. Mikó Atti-
la, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. 
Dr. Kishonti Attila, 21. Dr. Tom-
pa László, 22. Dr. Mikó Attila, 
23. Dr. Faddi Zoltán, 24. Dr. Cso-
both Johanna, 25. Dr. Csoboth 
Johanna, 26. Dr. Kishonti Atti-
la, 27. Dr. Tompa László, 28. Dr. 
Dudás József, 29. Dr. Faddi Zoltán, 
30. Dr. Korponyai Csilla, 31. Dr. 
Korponyai Csilla

2009. február: 1. Dr. Faddi Zol-
tán, 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. 
Csoboth Johanna, 4. Dr. Dudás 
József, 5. Dr. Mikó Attila, 6. Dr. 
Faddi Zoltán, 7. Dr. Csoboth 
Johanna, 8. Dr. Csoboth Johan-
na

Or vo si ügye let

Anya köny vi hí rek
2008. december hónapban

Születtek: 

Házasságot kötött: 
Lódri Tamás  és Horváth Petronel-
la, valamint Szili József és Hor-

váth Ágnes 

Japán 
masszázs!

Ősi, hatékony
egészségmegőrző és 

gyógyító módszer.
Szalai Csaba Koppány

Természetgyógyász
Érd: 70/634-63-64

A közlekedésben az őszi-téli idő-
szak tudatos felkészülést igényel. 
Megváltoznak az út- és látási viszo-
nyok, amelyekhez gyalogosoknak és 
autósoknak - minden közlekedőnek 
- alkalmazkodni kell. Esőben job-
ban megcsúsznak a kerekek, megnő 
a féktávolság, esetenként a nagyobb 
vízfelületen a vízen csúszás veszé-
lye fenyeget. Ha a hőmérséklet 0 C 
fok alá süllyed, akkor számítani kell 
arra, hogy a vizes-nedves útfelület 
lefagy. Ez még jobban növeli a csú-
szásveszélyt. A jeges-havas úton már 
a menetstabilitás is romlik. Ebben 
az időszakban probléma még, hogy 
a látási viszonyok romlanak.
Fentiekre figyelemmel lényeges, 
hogy minden járművezető megfele-
lően felkészítse járművét - és termé-
szetesen saját magát – a megváltozó 
körülményekre.

Eljárás indult M. L-né mélykú-
ti lakos feljelentése alapján ron-
gálás vétség elkövetésének gyanú-
ja miatt ismeretlen tettes ellen, 
aki 2008. november 4-én 7 óra és 
2008. november 5-én 16 óra 30 perc 
közötti időintervallumban Jánoshal-
ma, Kölcsey utcában parkoló sze-
mélygépkocsi bal oldali ajtaját, bal 
hátsó doblemezét, valamint a hát-
só csomagtartóját megrongálta. A 
rongálással okozott kár kb. 161.000 
forint. Ugyanitt még 3 db. sze-
mélygépkocsit rongált meg isme-
retlen tettes, aki ezen cselekedetével 
többszáz-ezerforintos kárt okozott. 
A lefolytatott nyomozás során a cse-
lekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható K.A. jánoshalmi 
lakos, vele szemben a további eljá-
rást a bűnügyi osztály végzi.  

F. S. borotai lakos, 2008. decem-
ber 6-án 6 órakor az 5412-es út 24 
km szelvényénél az általa vezetett 
személygépkocsival úgy haladt János-
halma felől Borota irányába, hogy az 
egyenes, de esőtől nedves, csúszós 
úton megpördült és a menetirány 
szerinti bal oldali útárokba csúszott. 
Ennek következtében a gépkocsive-
zető és három utasa (T. R. és S. T. és 
A. Zs bajai lakosok) 8 napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket szen-
vedett. F. S. alkoholszondás ellenőr-
zése negatív eredményű lett.

Eljárás indult Z. T. Zs.  jánoshal-
mi lakos feljelentése alapján lopás 
vétség elkövetésének gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki 2008. 
december 6-án 12 óra és 2008. 
december 7-én 11 óra 30 perc között 
a feljelentő Jánoshalma, 051/7 hrsz. 
alatti erdőrészről kivágott és eltulaj-
donított kb. 20 mázsa akácfát kb. 
40.000 forint értékben.

Eljárás indult Gy. G. jánoshal-
mi lakos feljelentése alapján lopás 
vétség elkövetésének gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki 2008. 
december 05-én 22 óra és 2008. 
december 6-án 01 óra között János-
halma, Béke tér 7. szám alatti műve-
lődési házban a feljelentő kabátjá-
nak zsebéből eltulajdonította annak 
rádiótelefonját a benne lévő SIM 
kártyával együtt, kb. 24.000 forint 
értékben. 

Eljárás indult garázdaság vétsé-
ge miatt az alábbiak alapján: 2008. 
december 12-én 23 óra 15 perc 
körül Jánoshalmán, a Royal kocsmá-
ban régi féltékenységi vita következ-
tében szóváltásba keveredtek R. R. és 
J. B. jánoshalmi lakosok. A kocsmá-

ból kimentek, majd a Szemere Ber-
talan utca 4. számú ház előtt R. R. 
egy kulcstartóra akasztható ollóval a 
kezében fejen ütötte J. B.-t, majd ezt 
követően összeverekedtek. A rendőr 
járőr kiérkezését követően a vereke-
dést abbahagyták, és mindkét fő az 
orvosi ügyeleten lett ellátva. Mind-
két fő könnyű sérülést szenvedett. 

P. I. jánoshalmi lakos 2008. 
december 18.-án 16 órakor János-
halma lakott területén ittas állapot-
ban közlekedett az általa vezetett  
személygépkocsival. A Hajósi úton 
a külterület felől a város felé a Hárs-
fa utca 1 szám előtti útszakaszon 
járműve sebességét nem az időjárási 
és látási viszonyoknak megfelelően 
választotta meg, így a vizes úttesten 
megcsúszott, a jobboldali útpadká-
ra sodródott, ahol villanyoszlopnak 
ütközött. A baleset során P. I. köny-
nyű sérülést szenvedett. A keletke-
zett anyagi kár kb. 800.000.-Ft.

K. F. kéleshalmi lakos feljelen-
tést tett ismeretlen tettes ellen, mivel 
2008.  december 1 8-án 13 óra 45 
perckor leszállt a Kéleshalom - János-
halma útvonalon közlekedő buszról 
Jánoshalmán a Dózsa utcán. A tás-
káját viszont a buszon felejtette. A 
táskát a benne lévő ruhaneműkkel 
együtt Bácsalmáson a forgalmi irodá-
ban egy ismeretlen személy leadta, de 
a táskában lévő pénztárcát 43.500 Ft 
készpénzzel, bankártyával, valamint 
a személyes irataival együtt eltulajdo-
nította. A bűncselekménnyel okozott 
kár: 43.500 Ft. 

Eljárás indult F. J.  jánoshalmi 
lakos bejelentése alapján lopás bűn-
tett elkövetésének gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki 2008. 

december 25-én 11:30 óra és 2008. 
december 26-án 00:30 óra közöt-
ti időben a lakóháza verandájának 
üvegablakát betörve megszerezte a 
ház bejáratának pótkulcsát, majd 
azzal az ajtót kinyitva oda bement 
és a hálószobában levő ruhás szek-
rényből eltulajdonította 870.000.-
Ft készpénzét.

Eljárás indult F. Á. jánoshalmi 
lakos feljelentése alapján lopás vét-
ség elkövetésének gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki 2008. 
december 28-án 22 óra és 2008. 
december 29-én 2 óra közötti időin-
tervallumban Jánoshalmán a Mészá-
ros utcai lakás nappali szobájának 
asztaláról eltulajdonította a feljelen-
tő őrizetlenül hagyott rádiótelefon-
ját kb. 22.000 forint értékben

Eljárás indult Cs. M. jánoshal-
mi lakos feljelentése alapján lopás 
vétség elkövetésének gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen, aki 2008. 
december 29-én 00 óra és 01 óra 
közötti időintervallumban a felje-
lentő fenti házának udvarára keríté-
sen átmászva behatolt és a ház gang-
ján lévő gáztűzhelyről levágta, majd 
eltulajdonította a rákötött gázpalac-
kot. A bűncselekménnyel okozott 
kár kb. 10.000 forint. 

forrás: Jánoshalmi Rendőrőrs

Rendőrségi hírek

Palkó Noel  (Anyja neve: Torma 
Boglárka), Kolompár Ariána  (an: 
Kolompár Melinda), Papp Já-
cint Bertold (an: Bereczki Rita), 
Ferenczi Patrícia (an: Gáspár 
Szimonetta), Mészáros Boglárka 
(an: Buzder Mónika), Doszpod 
Zsófi a  (an: Kovács Krisztina), 
Mezei Bence Károly (an: Maro-
si Krisztina) Mezei Maja Amina  
(an: Marosi Krisztina)

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

Petróczky Fe renc 
Já nos hal ma, Dó zsa György u. 75. Tel./fax: 77/402-782

Gyors és ud va ri as ki szol gá lás sal vár juk ked ves vá sár ló in kat. 

Óriási karácsonyi vásár
Minden kedves vásárlónknak Boldog Karácsonyt és

 eredményekben gazdag új évet kívánok
 Minden héten friss gyümölcs és előhűtött baromfi húsárúval 

várjuk kedves vásárlóinkat.

Rosszul végződött a 2008-as év 
annak a gazdának, akinél  szilvesz-
ter éjjel betörő járt. A „hívatlan láto-
gató“ Jánoshalmán egy lakóház ajta-
ját befeszítette, és onnan DVD leját-
szót, fényképezőgépet, ékszereket, 
valamint ruhaneműket vitt el. A 
lopással okozott kár kb. 750 000 
forint. (baon.hu)

Keresik a gázolót 
A baleset történt január 6-án, kedd reggel Jánoshalmán. A Kiss Ernő 

utcában egy 14 éves kislány Szabó-apát utca felöl a Kalmár Sándor utca 

irányába kerékpárral, szabályosan, jobbra tartva közlekedett. Szemből jött 

egy kisteherautó, mely kikerülve egy - az út mellett parkoló – járműsze-

relvényt, elgázolta az éppen ott szabályosan haladó kerékpárost. Az esés 

következtében a kislány megsérült. A furgon sofőrje megállt ugyan egy pil-

lanatra, majd segítségnyújtás nélkül autójával elhagyta a helyszínt. 

A rendőrség keresi a gázolót, akiről egyelőre annyit tudnak, hogy egy 

csukott, fehér színű kisteherautóval közlekedett, melynek rendszámában 

vélhetően egy „X“ betű is volt. 

Az elmaradt figyelem ára
Teherautó elé fordult egy idős kerékpáros Jánoshalmán. A december 

15-én kora este történt baleset előzménye az volt, hogy egy 77 éves jános-

halmi asszony kerékpározott a Rákóczi utcán.

Az Arany János utcára nagy ívben, balra akart kanyarodni, ám ekkor 

már kerülte őt a mögötte érkező teherautó. A jármű fellökte az idős nőt, 

akit csonttörésekkel szállítottak a kiskunhalasi kórházba.

Lapunk legközelebb
2009. február 6-án 

jelenik meg

KEDVES 
VENDÉGEINEK 

bOLDOG 
ÚJ ÉvET KIVÁN 

A  

Jöjjön és látogasson el hozzánk!
Asztalfoglalás: 77/401-130 vagy 30/93-54-431


