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Nyáron sem áll meg az élet

Július 29-én tartotta ülését Jánoshalma Város Képviselő-testületének Fejlesztési Tanácsa, melyet Czeller Zoltán polgármester úr kezdeményezésére Gidai
János alpolgármester úr, a Tanács elnöke hívott össze. Az ülésre meghívást
kapott Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, akit a jelenlévők tájékoztattak a város folyamatban lévő, és a közeljövőben elinduló fejlesztéseiről. A
Tanács állásfoglalása szerint a Bányai képviselő úrral való közös gondolkodásban hatalmas erő rejlik, a város fejlődését a képviselői munkájában segíteni tudja

Július 1-én, a Semmelweis Napon, a Magyar Egészségügy napján a
kiskunhalasi kórházban ekkor rendhagyó módon az udvaron köszöntötték egészségügyünk dolgozóit. A gyönyörű időben megtartott bensőséges hangulatú ünnepségen a Kiskunhalasi Semmelweis kórház vezetése díjazta a kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársait. Semmelweis
Ignácra emlékezve Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató elmondta a koronavírus veszély ismételten felhívta a figyelmet a higiéniára. A főigazgató
szerint az elmúlt hónapokban a kórházi kollektíva jelesre vizsgázott, ezt
a munkát szeretnék elismerni.
Az elismerések sorában idén az Év ápolója Kollárné Bende Anikó lett,
aki Jánoshalmán él.
.Gratulálunk az elismeréshez!

A 2020. évi
Jánoshalmi Napok és
Szüreti Expo
2020.szeptember 11-12-én
egy időben kerül megrendezésre
a járvány ügyi előírások betartásával

A programokról és további részletekről a
következő számunkban tudhatnak meg többet.

ISSN 2062-4069

Lapunk legközelebb
www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

2020. szeptember 4-én
jelenik meg!
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A városvezetés tájékoztatója a
folyamatban lévő fejlesztésekről
Az önkormányzat több, építéssel kapcsolatos beruházása is megvalósítás alatt áll jelenleg. A vírushelyzet egyes pályázatok esetében
némiképpen hátráltatta a kivitelezési munkálatokat, de a helyzet nem
tragikus. A város vezetésének tájékoztatóját tekinthetik át az alábbiakban.

Radnóti utcai óvoda külső
hőszigetelési munkálatai

tervezésére. A pályázatot 571.500 Ft összegben megnyerte az Önkormányzat.
A tervezésre a szerződés június hónapban megkötésre került, a kivitelező a kecskeméti székhelyű Építészműhely Kft. Vass Tibor tervező. A
terveket 2020. augusztus 20-ig szükséges elkészíteni, a pályázat befejezési határideje: 2020. augusztus 31. Az első tervezői egyeztetésre 2020.
június 19-én már sor került, a tervezés azóta folyamatban van. A támogatói okirat előírja az épület építéstörténeti dokumentációjának elkészíttetését, amit Rozmann Viktor készít.
A tervek elkészítése után a város vezetés célja, hogy újabb pályázat
keretében megvalósítja az épület régi részének felújítását is, amit várhatóan még ebben az évben kiírnak.

Iparterület fejlesztése –
Jánoshalmi Agrár-logisztikai Központ

Az önkormányzat 2019-ben nyert támogatást, 29.999.998 Ft összegben a Radnóti utcai óvoda külső homlokzatának felújítására és hőszigetelésére. A munkálatok 2020. június hónapban kezdődtek meg, és várhatóan augusztus hónapra befejeződnek. Mivel az előző években a Batthyány utcai óvoda külső-belső felújítása már megtörtént, a Radnóti utcai
óvoda épületének belső felújítását, fűtés korszerűsítését is megvalósította a város vezetése, az óvodák felújításának ez a mostani a legutolsó fázisa. Szeptemberben egy teljesen felújított épület várja majd az ovisokat a tanév kezdetekor. A felújítás kivitelezője a jánoshalmi székhelyű
Piramis Trade Bau Kft. A munkálatok jó ütemben haladnak, a kivitelező
folyamatosan egyeztet a feladatok ütemezéséről az óvoda, és a város
vezetésével.

Népi Építészeti Program keretében megújul a
Művelődési Ház
A város vezetése pályázatot nyújtott be az Imre Zoltán Művelődési
Központ és Könyvtár épület régi részének külső homlokzat felújításának

A Jánoshalmi Agrár-logisztikai Központ három ütemben készül el a
2014-2020 pályázati ciklusban. Az 1. ütem a terület-előkészítés volt
tereprendezéssel, közművek, és egy transzformátor állomás kiépítésével, útépítéssel, a terület bekerítésével. A kivitelező a Piramis Trade Bau
Kft. volt, a cég a munkálatokat 2020. áprilisában befejezte.
A 2. ütem a Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó üzem megépítése (Inkubátorház és gépsor kialakítása). Az üzemcsarnok építésére a közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelező a Piramis Trade Bau Kft lett.
A Vállalkozói Szerződést 2020. július 20-án az Önkormányzat részéről Czeller Zoltán polgármester úr, a kivitelezővel részéről Takács István
írták alá. A kivitelezésre rendelkezésre álló idő 10 hónap. A gyümölcsfeldolgozó gépsor beszerzésére a közbeszerzésre eljárás előkészítésre
került, a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyta. Ezzel a közbeszerzési eljárás elindult, a felhívás megjelent az EU hivatalos lapjában. Az ajánlatokat július folyamán kell benyújtaniuk az ajánlattevőknek.
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város legveszélyeztetettebb területeire készültek el, erre állt rendelkezésre pénzügyi forrás. A város vezetésének célja az volt, hogy lakossági
önerő nélkül, pályázati forrásból kerüljön elvégzésre a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.
A kivitelezési munkálatok 2019. decemberben tudtak elkezdődni. Az
érintett utcák: Jókai utca, Tulipán utca, Bem József utca, Damjanich utca,
Vadász utca, József Attila utca, Halász utca.

A 3. ütem a Hűtőház és hűtéstechnológia kiépítése, amely kivitelezőjét
szintén közbeszerzési eljárás keretében választja ki az Önkormányzat.
Az eljárás jelenleg tart, az ajánlattevők részéről érkező kérdések tervezői megválaszolása folyamatban van. Az ajánlatok benyújtási határideje
2020. július 28. Lapzártáig nem érkezett hír a kivitelező kiválasztásáról.
A projekt részét képezi egy gyümölcsválogató gépsor beszerzése is,
az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály jóváhagyása után kezdődhet. Most ez van folyamatban.

Zöld Város Projekt –
Béke téri Park felújítása

A kivitelező a kiskunhalasi székhelyű Homokhátság Környezettechnika Kft. A cég a munkálatokat a tavasz, és a nyár folyamán elvégezte,

A pályázat keretében két fejlesztési célt jelölt meg a város vezetése, a
központi park felújítását, valamint a Városi Piacon további árusító helyek
létrehozását, és a 2010-es felújítással nem érintett részek térburkolatának elkészítését.
A tervezés elkészült, a közbeszerzési szakértő a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást előkészítette. Az előkészített eljárás Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály általi jóváhagyását követően
a város vezetése meg tudja indítani a kivitelező kiválasztását. A város
vezetésének tájékoztatása alapján ennél a beruházásnál a papírmunkák
elhúzódása a kivitelezés későbbi kezdését vonhatja maga után. Mivel a
város központi részéről van szó, nem célszerű félbehagyni a munkálatokat, és kerülgetni a gödröket, építési anyagokat a téli hónapokban, valószínűsíthető, hogy a kivitelezés 2021. tavaszán kezdődik meg, és még
az évben be is fejeződik.

Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem
A beruházást megelőzően az Önkormányzat szakemberei alapul vették, hogy a városban találhatóak olyan mély fekvésű területek, amelyekről természetes úton nem folyik le a víz, vagy nagy mennyiségű, hirtelen lehulló csapadék esetén, télvíz idején víz alatt állnak. Ilyen esetekben
lakóépületeket és utakat is veszélyeztet a belvíz. A városvezetés dolgát
megnehezítette, hogy ezidáig nem álltak rendelkezésre tervek a csapadékvíz elvezetésére, először ezt kellett elkészíttetni. A tervek egyelőre a

2020. június 18-án a kivitelezés 75 százalékos készültségét bejelentette,
valamint a kivitelezést készre jelentette 2020. július 3. dátummal. Ezen a
napon az önkormányzat és a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdte. A munkálatokat a megrendelő, az üzemeltető, és a
műszaki ellenőr folyamatosan nyomon kíséri.
A projekt tervezett befejezése: 2020. augusztus 29., amely a kivitelező készre jelentését figyelembe véve tartható határidő.
A város vezetésének további célja, hogy a terveket a város többi részére is elkészíttesse, és ugyancsak pályázati forrásból, lehetőleg
lakossági önerő nélkül a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése tovább
folytatódjon.
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Ifjúsági programok önkormányzati támogatással

Egyre népszerűbbek a fiatalok körében az Ifjúsági Tér programjai,
melyek szervezésére az Önkormányzat biztosít pénzügyi forrásokat, az
EFOP 1.5.3 pályázat támogatásával. A heti rendszerességgel megszervezett estéken, a Virág Attila által beszerzett társasjátékok mellett vidám
hangulatban telnek az órák. Sok új, közöttük Magyarországon még alig
ismert játék került beszerzésre, amelyek szabad téren és teremben is tartalmas kikapcsolódást kínálnak a fiataloknak.
A programok iránt bővebb információkat a Jánoshalmi Méta
Téma, és az EFOP-1.5.3 Jánoshalmi konzorcium-Ifjúsági Tér Facebook oldalakon kaphatnak az érdeklődők.

Sok mozgásra, és pozitív életszemléletre van szükség

A
Mozgáskorlátozottak
Jánoshalmi Egyesületének legutóbbi, július végén, a Király
Lovastanyán megtartott rendezvényéhez is támogatást
nyújtott a város vezetése, az
EFOP 1.5.3 pályázat keretén
belül.
Dr. Fazakas Éva orvos, természetgyógyász remek előadását hallhatták a résztvevők,
aki a mindennapi mozgás és a
pozitív gondolkodás fontosságáról beszélt. Az előadás után
volt egy rövid közös séta is a
szabadban.
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Az Önkormányzat támogatásával diplomamentő nyelvtanfolyamok
indultak az év elején az EFOP 1.5.3 pályázat keretében, amelyek nemrégiben fejeződtek be. 3 tanfolyam szervezésére került sor, két angol,
és egy német, 120 órás időtartamban. A tanfolyamoknak az AM Agrár
Szakképző Intézmény adott helyet, Sári Éva, és Stadler Mónika tanárnők vezetésével csoportos oktatási keretek között történt az oktatás,
majd a vírushelyzet ideje alatt online módban is. A tanfolyamok elvégzéséről kiállított tanúsítványokat Czeller Zoltán polgármester úr írta alá. A
város vezetése ezáltal 35 fiatalnak segített a diplomája megszerzésében.

Zsidó mártírokra és elődökre emlékeztünk

A holokauszt áldozataira emlékeztek Jánoshalmán az önkormányzat szervezésében tartott mártírok napi megemlékezésen a városi zsidó temetőben.
Jánoshalmán az 1700-as évek végétől élnek izraelita családok. Az
akkor élő népes közösség 1820-ban egyházat alapított, néhány évvel
később pedig templomot épített a városban. Az évek múlásával azonban a közösség tagjai elköltöztek, meghaltak, a templom pedig pusztulásnak indult.
Raáb András, a Kiskunhalasi Izraelita Hitközség elnöke a vészkorszak
áldozatairól szólva elmondta, hogy a mártírok napján nemcsak az elpusztított zsidókra, hanem a cigányokra és minden emberre emlékeznek, aki vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, identitása vagy meggyőződése miatt a
holokauszt áldozata volt, kényszermunkára hurcoltak el a munkatáborokba.
– Hálával és tisztelettel tartozunk azoknak, akik közreműködtek a jánoshalmi izraelita temető rendbehozatalában, hogy az ide látogatók megtalálhassák hozzátartozóik sírjait – hangoztatta Raáb András.
A temető felújítása júniusban kezdődött el és öt hét alatt takarítot-

ták ki, erről már Kovács József, Jánoshalma alpolgármestere beszélt.
Elmondta, hogy a bokrok és a gyomnövények teljesen benőtték a sírokat. A rendbehozatal költségét a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől kapott támogatásból fizette az Izraelita Hitközség. A munkálatokat a jánoshalmi önkormányzattal közösen szervezte meg és végezte
el. A temető gondozását a későbbiekben a város vállalta magára. A hitközséggel közösen most pályázati forrást keresnek arra, hogy fel tudják
újítani a temető kerítését és hasonló forrásból térfigyelő kamerák telepítését is tervezik.
A kilencvenes évek közepén helyi civil kezdeményezésre műemlékké nyilvánították a zsinagógát, az állam akkor harmincmillió forintot adott
a felújítására. A templomot a több réteg festék alatt megbúvó eredeti
motívumok alapján újították fel, megőrizve a helyi ortodox hagyományokat, a héber feliratokat, a templom belső hangulatát. Az épületet 2000.
szeptember 24-én avatták fel. Az újraavatáskor a zsinagóga egy tórát is
kapott, de szertartások nincsenek az épületben. A zsinagóga így elsősorban a város kulturális életében tölt be fontos szerepet.
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Közeleg a parlagfűszezon:

Tájékoztató

már elektronikusan is jelenthetőek a szennyezett területek
Világszerte milliók életét keseríti meg a parlagfű okozta allergia. Magyarországon több mint kétmillióan szenvednek a tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban
gyomnövényként közvetlenül is gondot jelent, irtása éppen ezért fontos, és törvény szerint is kötelező.
A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó köteles az ingatlanon a gyom
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. A tavalyi évtől már naptári időszaktól függetlenül kell megakadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását. A kormányhivatalok célja a jogkövető magatartás elősegítése, illetve a minél hatékonyabb
felderítés az állampolgárok védelme érdekében.
Sajnos az elmúlt hetek időjárása kedvezett a még ki nem kelt gyomok csírázásának, kelésének, valamint a már kikelt parlagfüveknek is, helyenként akár
már 35-40 cm-es egyedeket is lehet találni. A parlagfű növekedéséhez igazodik a fertőzött területek felderítése, amely várhatóan az idei évben július második felében kezdődik meg.
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a
kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendeljék az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak. Ennek alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed. Amennyiben a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a növényvédelmi bírságot
nem fizetik ki határidőn belül, az köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik.
Belterületen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi hatósága köteles eljárást indítani azokkal szemben,
akik nem tettek eleget a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek.
A külterületi területek ellenőrzésében a Kormányhivatalok Földhivatali Osztályainak munkatársai járnak el, de egyre gyakrabban érkeznek lakossági bejelentések is parlagfűvel fertőzött területek vonatkozásában, valamint a mezőőrök
és Kormányhivatalok Földhivatali Osztályai és Növény- és Talajvédelmi Osztályainak növényvédelmi felügyelői is végezhetnek felderítéseket a parlagfüves
területek azonosítása érdekében.
A parlagfüves területek beazonosítása érdekében az Agrárminisztérium az
idei évben is tervez helikopterrel történő légi felderítést Bács-Kiskun Megyében. A hatékony megelőzés céljából a hatóság szakemberei drónokat is bevetnek az eljárások során.
Amennyiben valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentését
megteheti a parlagfu@bacs.gov.hu e-mail címen, vagy használhatja a Parlagfű
Bejelentő Rendszert. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu/ címen közvetlenül elérhető.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatal
Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím:
janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-288,
06-77/795-284,
06/77-795-271
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-276
06-77/795-081, 06-77/795-082,
06-77/795-272
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-015
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217,
06-77/795-290,
06-77/795-291,
06-77/795-294
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7:00-17:00
kedd: 8:00-12:00
szerda: 8:00-16:00
csütörtök: 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00
NAV ügyfélfogadás a
kormányablakban:
hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-1530
csütörtök: 8:00-12:00 és 13:0017:00
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala
a www.bkmkh.hu címen érhető el.
A honlapon megtalálhatók a
Jánoshalmi Járási Hivatal legfrissebb, információi, állásajánlatok,
nyomtatványok, kérelmek és az
intézhető ügyekről szóló tájékoztatók is.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2020.06.23.

Munkakör
Szakács
Egyszerű ipari foglalkozású
Kőműves
Általános irodai adminisztrátor
Targoncaszerelő
Egyszerű ipari foglalkozású
Redőnykészítő, -javító
Kézi csomagoló

Iskolai végzettség
Szakmunkásképző
Általános iskola
Szakmunkásképző
Szakközépiskola, Gimnázium, Főiskola
Szakmunkásképző
Általános iskola
Szakmunkásképző
Általános iskola

Cég megnevezése
BAR-MÉ Kft.
Grün-Szer Bau Kft.
KÁPÉ-BAU Kft.
Phoenix Forklift Kft.
Phoenix Forklift Kft.
SZ+H Univerzál 2015 Kft.
SZ+H Univerzál 2015 Kft.
Taskovics Tiborné Ev.

Munkavégzés
Mélykút
Vidék
Mélykút+vidék
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma

Munkabér
210.600 megegyezés szerint
210.600 – 220.000, - Ft
220.000 – 280.000, -Ft
220.000 – 280.000, -Ft
161.000 210.600 161.000 -

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795-015
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára, .
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Mezőgazdasági idénymunka-kereső
portál segíti a munkavállalást
Az élelmiszeripari vállalkozások és a gazdaságok munkaerőhiányának
leküzdése érdekében az Agrárminisztérium idénymunka kereső portállal
segíti a mezőgazdasági munkavállalást.
A tárca célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is támogassa az élelmiszerlánc érintett vállalkozásait a szükséges munkavállalók gyors megtalálásával.
A portálon az agráriumban munkát kínáló vállalkozások tudják közzétenni idénymunka lehetőségeiket, a munkavállalók pedig a számukra megfelelő feltételek alapján tudnak a meghirdetett álláslehetőségek
közül választani.
A mezőgazdasági idénymunka-kereső hírportál a https://www.munkaszuret.hu/ weboldalon érhető el.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az egyéni vállalkozókat
érintő változások
2020. július 1-jei hatállyal módosultak az egyéni vállalkozókat
érintő szabályok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a gazdasági kamarák vették át a kormányhivatalok egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő feladatait és hatásköreit.
A változások nyomán a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések során (egyéni vállalkozó tevékenység megkezdése, megszüntetése) közreműködő szervként jár el.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított
hatósági bizonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat is – mint a nyilvántartást vezető szerv – országos illetékességgel látja el.
A gazdasági kamarák tájékoztatást nyújtanak az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden (https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) keresztül van lehetőség.
Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok – nyilvántartási szám és adószám alapján történő – lekérdezésére
továbbra is lehetőség van az EVNY Portálon (https://www.nyilvantarto.
hu/evny-lekerdezo/).
A hatósági ellenőrzési ügyekben azonban továbbra is a fővárosi és
megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai járnak el, ahol
továbbra is van lehetőség regisztrációra – az egyéni vállalkozói bejelentést személyesen kezdeményező – az elektronikus azonosítással és biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő számára.
(Miniszterelnökség)

7.

Szakmai gyakorlat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál
Amennyiben a kormányhivatalban vagy a tizenegy járási hivatal egyikében képzeli el szakmai gyakorlatát, tájékozódjon a hivatal Karrierportálján
a Szakmai gyakorlat fül alatt, legyen szó szakmai vagy funkcionális szakterületről.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a felsőoktatási szakképzésben, illetve a felsőoktatási alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő hallgatók fogadása érdekében Karrierportálján elektronikus jelentkezési felületet alakított ki. A hallgatók fogadása a tanévben, és a tanéven kívül folyamatosan történik. Szakmai gyakorlatra jelentkezni a Portálon való regisztrációt követően van lehetőség.
A szakmai gyakorlatra jelentkezés https://bkmkh.karrierportal.hu/
allas/ weboldalon érhető el.
A középfokú oktatásban tanulók esetében, illetve a népegészségügyi
szakterületen szakmai gyakorlatot letölteni kívánó hallgatók jelentkezése
nem a fenti portálon keresztül történik. A középfokú végzettséget szerzők esetében kérjük, hogy az iskola gyakorlati oktatásvezetője a 76/513789 telefonszámon, még a népegészségügyi szakterület után érdeklődő
tanulók a 76/896-300 telefonszámon előzetesen érdeklődjenek.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az eReceptek kiváltása
Az eRecept kiváltható TAJ kártya és régi típusú személyazonosító igazolvány bemutatásával, új típusú (a TAJ számot is tartalmazó) személyazonosító igazolvánnyal és a hozzá tartozó 6 jegyű PIN kód megadásával. Felírási igazolással és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet
receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár
más számára is.
Más személy eReceptjeinek kiváltásához - papír(felírási igazolás) nélkül -, az ügyfelek kérelmére az EESZT rendszerben meghatalmazás,
vagy törvényes képviselet rögzíthető.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér üzemeltet egy Lakossági Portált (https://www.eeszt.gov.hu/), ahol Ügyfélkapus azonosítás után
belépve megtekinthetőek az egészségügyi adatok (receptek, beutalók,
stb). Megtekinthetők az ellátások során keletkezett laborleletek, zárójelentések, vagy a már kiváltott és még kiváltásra váró eReceptek.
Az eRecept-hez tartozó képviseleti jogosultságok Kormányablakban
történő rögzítéséhez szükséges nyomtatványok a Lakossági Portálról
letölthetőek vagy a Kormányablakokban is átvehetők.
Nincs még ügyfélkapuja?
Tudta, hogy már a Kormányablakokon kívül, akár online is regisztrálhat? Ha van eSzemélyi igazolványa és ehhez tartozó kódkártyája, a www.
magyarorszag.hu oldalon megteheti.
Az ügyfélkapu használatával a hivatali ügyek könnyebben, gyorsabban
és akár személyes utánajárás nélkül is intézhetőek.
Mindkét esetben érvényes e-mail cím szükséges az ügyfélkapu nyitásához.
Bővebb információ az EESZT-ről: https://e-egeszsegugy.gov.hu/
Kérdéseikre választ kaphatnak a helpdesk.eeszt@aeek.hu weblapon, a
+36 - 1/920-1050 telefonszámon, a Kormányablakok ügyfélszolgálatainál
vagy az ügysegédeknél.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Visszatér a Jánoshalmi járásba a mobilizált ügyfélszolgálat
Augusztus 10. és augusztus 13. között a
kormányablakbusz ismét szolgálatot teljesít
a Jánoshalmi járásban.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál
még 2018 áprilisában kezdte meg működését az az új mobilizált ügyfélszolgálat, amely
lehetővé teszi, hogy a „kormányablakbuszban”
lévő két munkaállomáson az ügyfelek igénybe vehessék a kormányablakok szolgáltatásait,
megkönnyítve ezzel ügyeik intézést.
Az ügyfélszolgálat a megfelelő óvintézkedések betartása mellett vehető igénybe. Kérjük

ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő
megjelenés során használjanak szájat és orrot
eltakaró maszkot vagy kendőt, valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól legalább 1,5-2 méter távolságot.
A jelzett napokon a Jánoshalmi járás valamennyi településére eljut a kormányablakbusz,
amely segítségével helyben intézhetők az alábbi ügyek:
- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- parkolási igazolvány ügyek

- diákigazolvány ügyek
- útlevél igénylése
Az elkészült okmányok átvételére a buszon
– technikai okok miatt – nem lesz lehetőség,
azok később postázásra kerülnek. A bankkártyás fizetés a mobilizált ügyfélszolgálaton is
biztosított.
A Jánoshalmi járás településeire vonatkozó
menetrend a http://kormanyablak.hu/ weboldalon érhető el.
(Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal)
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A gazdák adományait
a koronavírus sem
állíthatja meg:
2020-ban is elindul a Magyarok Kenyere
– 15 millió búzaszem program

Most mindennél nagyobb szükség van a kárpát-medencei magyar
gazdák összefogására, így idén is elindul a Magyarok Kenyere – 15
millió búzaszem jótékonysági program!
Trianon százéves évfordulóján új elemmel is bővül a Program: a
csíksomlyói Búzaszentelő Ünnepséget idén kivételesen a virtuális térben valósítjuk meg.
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program több tízezer
gyermek ellátásához járul hozzá évről évre, és számos kárpátaljai gazdatársunkat segítjük vetőmagadományunkkal is. A tavalyi esztendő
minden eddiginél sikeresebb volt a Program életében: több mint 5700
magyarországi és határon túli magyar gazda vett részt az adományozásban, és közel 800 tonna búzát gyűjtöttünk a hazai és határon túli
gyermekeknek, rászorulóknak.
A gazdáknak köszönhetően mostanra az egész Kárpát-medencében elmondhatjuk: „Egy kenyéren vagyunk”. Külön aktualitással bír ez
a 2020-as esztendőben, amelyet az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás Évének nyilvánított. A MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) elkötelezett abban, hogy a határon túli magyarság hitét,
kitartását az adományozáson túl a gazdasági és szakmai együttműködések területén is kamatoztassuk.
Összetartozásunk jeleként megszólítottuk a nagyvilág magyarságát,
üzenetünk és jelképes lisztadományunk így eljuthatott többek között
az Egyesült Államok, Kanada, Venezuela, Írország, Ausztria számos
magyar közösségéhez is. Kimondhatjuk: az egész világon megsült a
Magyarok Kenyere.

2020. augusztus

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Mecsek túra Kisvaszaron

Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Jánoshalmi
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósított EFOP 1.4.2-16-2016-00020 számú Gyerekesély projekt keretében 2020.
júliusában a Közösségi Ház rendszeres látogatói részt vehettek a Baranya
Megyei erdei túrán. A programot a Sásdi Gyerekesély Program Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház munkatársai szervezték meg a „Hálózatosodás” programelem keretében, melyen összesen 5 település gyermekei –
köztük a Jánoshalmi Közösségi Ház látogatói – vehettek részt.
A túra első állomása a Kisvaszari Közösségi és Szolgáltató Ház volt, majd következett a Rákóczi utca, ahol
régi, tornácos házak és a
Szent György-templomhoz
fűződő történetekkel ismerkedhettek meg a gyerekek.
A túra tovább folytatódott
a Mecsek-erdő jelzett turista útvonalán. Az erdei gyalogtúra folyamán a csapatoknak további állomásokon kellett áthaladniuk, ahol
begyűjthették az ott elhelyezett tárgyakat, valamint
megválaszolhatták a kvíz
kérdéseket, ami az adott
állomás nevezetességeihez
kötődött. Ezáltal Kisvaszar
település története mellett
megismerhették a Tibor-Gábor iker forráshoz kötődő történeteket is. Az ügyességi feladatok között szerepelt a csapatnév, logó és csatakiáltás megválasztása, célba dobás, „rókavadászat”.
A gyalogtúra végső állomása szintén a Közösségi Ház volt, ahol az állomásokon összegyűjtött tárgyakból közös képet készítettek a gyerekek.
A csapatok sikeresen teljesítették a 8 kilométeres túrát, a feladványokat is
sikeresen megoldották így minden csapat megkapta az oklevelet a gyalogtúra teljesítéséért. Köszönjük Kisvaszarnak a szervezést,
őszre Jánoshalma látja vendégül a csapatokat a
„Hálózatosodás” keretében.
A program az EFOP 1.4.2-16.2016.00020
azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt
keretein belül valósult meg.
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Ministráns jutalom kiránduláson voltunk

Ebben az évben is sikerült a jánoshalmi, borotai és kunfehértói szorgalmasan és hűségesen ministrálókat megajándékoznunk egy háromnapos kirándulással július 13-15-ig Kecskeméten. A cél megvalósításához a fedezetet a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EGYH-TAB20-P-0005 azonosítószámú támogatása biztosította részben, a többit a
plébánia tette hozzá. Megnéztük Kecskemét templomait, a Vadasparkot,
az Arborétumot és részt vettünk a Szórakaténusz Játszóház programján
is. Volt mindennap imaalkalmunk, szentmisénk, közös játék és pihenés
is. Köszönet a 4 segítőnek, a támogatóknak, a 25 résztvevőnek. Néhány
vélemény azoktól, akik ott voltak. Továbbra is várjuk a régi és új ministránsokat a liturgikus szolgálatra.
Sándor atya plébános

Sok emlékezetes élménnyel, új barátságokkal és lelki feltöltődéssel
tértünk haza. Minden gyermek egy csoda, ami megannyi rejtélyt tartogat és ezt a rejtélyt az együtt töltött idő segít felfedezni. A szentmiséken
és beszélgetésekkor jól látható volt, hogy a táborozó ministráns gyermekeket az adott program mennyi pozitív impulzussal töltötte fel. A problémákat gyorsan orvosolták, segítettek egymásnak és figyeltek egymásra. A tábor segített a gyermekeknek felfedezni, hogy aki ministrál nincs
egyedül, mert számíthatunk egymásra és számíthatunk Isten gondviselő szeretetére.
Sarolta, hitoktató Borotáról

Nagyon tetszett az egész tábor, kivéve a sok gyaloglás...Nagyon jó volt
a sok program, és a szállás is. A kaja is jó volt, főleg a dinnye! De akkor
is a mosogatás volt a legjobb!
Márk Borotáról

A táborban nagyon jól éreztem magam. A legjobb az állatkert volt. Nagyon
örülök, köszönöm, hogy idén is elmehettem ebbe a táborba. Józsi Jánoshalmáról.
Nagyon köszönöm, hogy elmehettem nagyon jól éreztem magam jó
volt látni azt a sok templomot, nagyom finom volt az étel. Legjobban talán
az állatkert tetszett, de minden nagyon jó volt: Én ajánlom, mindenkinek,
hogy jöjjön, szuper kikapcsolódás lehet számára is! Gyuri Jánoshalmáról
Táborozásunk első napján megismerkedhettünk Kecskemét látványosságaival illetve templomaival. Második napon ellátogattunk az állatkertbe és az Assisi Ferenc kápolnába. Harmadnapon körbejártuk az
arborétumot, majd Menyhárt Sándor Plébános tartott szentmisét a Mária
kápolnában. Élményekben gazdagon érkeztünk haza Jánoshalmára.
István Jánoshalmáról

Nekem nagyon tetszett az egész tábor, nagyon jól éreztem magam.
Amikor első nap mentünk a templomokba és minden templom után Sándor atya megkérdezte, hogy mi a neve a templomnak. Én a fekete csapatban Feri bácsival voltam. Nagyon vicces bácsi, nagyon megszerettem. Összebarátkoztam kettő pici lánnyal, akik nagyon cukik. Nagyon jó
volt a tábor és köszönök mindent, a finom enni valókat, a programokat.
Vivi Borotáról
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Nagyon tetszett, mert: sok templomot látunk, voltunk a Vadasparkban,
ahova csuklós busszal mentünk és jól szórakoztunk. Este tábortűz is volt.
Az Arborétumban nagyon jó kis feladatokat hajthattunk végre. De akkor is
az a lényeg, hogy jól éreztem magam.
Viola Borotáról

2020. augusztus

megtapasztalhatták a közösségi lét értékeit, hitben és lélekben is növekedhettünk mindannyian. Ministránsaink nagyon jól érezték magukat,
nehezen fogadták el a harmadik napon, hogy indulni kell haza.
Borbála hitoktató, Kunfehértóról

Jó tábor volt, sok dolgot láttam, sok új dolgot ismerhettem meg és új
ismeretségeket szerezhettem.
Csongor Borotáról.
Az evangélikus templom meglátogatásakor megengedték, hogy zongorázzak az orgonán. Nagy élmény volt számomra. A játék múzeumi nemezelés nagyon érdekes volt. Végül eltelt ez a három nap, amit a legjobb
emberek között tölthettem el, egy igazán jó közösség tagjaként.
Csilla Borotáról
A napot imával és egy kis együtt elmélkedéssel kezdtük, az estét
pedig Szentmise zárta. Csoportokra voltunk osztva és mindenki mindenben kivette a részét, mint például az étkezés előtti terítés, szentmisén
való szolgálat stb. Megbeszéltünk mindent nagyon jó hangulat uralkodott
végig, a sok séta ellenére is. Véleményem szerint sokat önállósodhattak,

A felújítás alatt álló Nagy Templom orgonája tetszett nekem a legjobban.
Marcell Kunfehértóról.
Nagyon jól éreztem magam a táborban. Sok jó dolgot láttam, ami érdekelt. Láttunk fákat, szobrokat, az állatkert is jó volt. Kicsit elfáradtam.
Szép volt a szállásunk is. Köszönöm szépen, hogy ott lehettem.
Zoltán Kunfehértóról
Nekem az a rész tetszett a legjobban, amikor elmentünk a Michelangelo szobraihoz. Még az nagyon jó volt, amikor megismertük Lengyel
Józsit és az ikertestvérét Lengyel Gyurit. A misék is nagyon jók voltak, de
az esti imádság tetszett még a legjobban
Levente Kunfehértóról

Káplán búcsúztatása

Új káplán köszöntése

A Szent Anna templom idei búcsúja sajátos volt abban az értelemben,
hogy a búcsúi szónokot, Gyirán Péter káplánt ezen a szentmisén búcsúztatta új állomáshelyére való távozása alkalmából Mons. Menyhárt Sándor
kanonok plébános. Őt at elmúlt évek során a fiatalok nagyon megkedvelték, de az idősebb generáció is szívébe zárta. Péter atyának új szolgálati
helyén is kívánunk sok örömet és jó egészséget hivatása gyakorlásához!

Isten nem küld oda, ahová kegyelme
nem kísér el. Ezzel a mondással kezdte
bemutatkozását Bese Gergő atya, mert
úgy érzi, hogy az a változás, mely életében augusztussal bekövetkezik szorosan össze kapcsolódik a küldetéssel.
Hat év „misszió” után tér vissza
Bács-Kiskun megyébe. A Pannonhalmi
Területi Apátságban iskolalelkészi, igazgatóhelyettesi és lelkipásztori feladatokat is ellátott. Nagyon mozgalmas időszakot hagyott magam mögött.
Úgy érzem hivatásom nem csak az
oltár szolgálatára szól, hanem a katedrához is - vallotta bemutatkozó írásában a Jánoshalmi Harangokban.
„A Jó Isten humora, és Érsek Úr akaratának megfelelően most ismét
káplán leszek, de Mária lelkületével és szentelési jelmondatom szerint
nyugtáztam a döntést: Legyen nekem a Te Igéd szerint (Lk. 1,38)” - nyilatkozta Bese Gergő atya
ikor
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ECDL vizsgázók iskolánkban
E tanévben három nyolcadik osztályos diák vállalta, hogy tanórán kívül,
szakköri keretek között fejleszti tovább informatikai tudását az alkalmazói
programok körében és szereznek ECDL START bizonyítványt.
Bánfi Ádám, Varga Bence és Völgyesi Levente tanulók Számítógépes
alapismeretek, Szövegszerkesztés, Online alapismeretek és Prezentáció-készítés modulokból tettek sikeres vizsgákat június végén Kiskunhalason, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban.
Felkészítő tanáruk Kiss Hajnalka.
Felkészülésüket a márciusban bevezetett digitális oktatás nem vetette
vissza. Az internet használatával, a csoportos kommunikációt lehető tévő
programokkal és a felhasználói programok segítségével folyamatos és
sikeres volt a felkészülés.
A sikeres vizsgákhoz GRATULÁLUNK nekik!
Kiss Hajnalka

Nyári napközis tábor a Gyerekesély Program keretében

Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóinknak az
EFOP 1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok „Együtt
könnyebb” elnevezésű pályázat keretében a nyári szünet első két hetében napközis tábort szervezzünk. A tábor során kézműves- és sportfoglalkozások, illetve különböző drámapedagógiai és képességfejlesztő játékok színesítették a gyerekek hétköznapjait az általuk ismert pedagógusok vezetésével. Ebben az évben a járványveszély miatt a szervezők
nem tartották biztonságosnak a kirándulást, strandolást, így azok elmaradtak.
A program összeállításánál fontosnak tartottuk, hogy változatos
legyen, szolgálja a gyermekek testi és lelki fejlődését, segítse a társas
kapcsolatok kialakítását, valamint azt is, hogy a gyerekek kötetlenül is
tevékenykedhessenek, tehát hagytunk időt a szabad játékra, mozgásra,
pihenésre is. A kézműves foglakozás kereteiben többféle technikával is
megismerkedtünk, így többek között a gravírozással, a szalvétatechniká-

val, és a vasalós gyönggyel. Természetesen az elkészült remekműveket
mindenki hazavihette. A foglalkozásokkal egy időben néhány alkalommal
a harmadikos és negyedikes korosztály a Takarékoskodj! klub keretén
belül pénzügyi tudatosságra nevelő társasjátékokat játszhatott a GYEP
munkatársainak irányításával.
Kihasználva a helyi lehetőségeket, a parkba, az állomásparkba és a
játszótérre is ellátogattunk, sőt kisétáltunk a Strand-tóhoz is.
A két hét folyamán nagy hangsúlyt kapott a véleménynyilvánítás
mások előtt, mások véleményének meghallgatása és annak tiszteletben
tartása, valamint a másokkal együttdolgozni-tudás képessége. Összességében elmondhatjuk, hogy a tábor jó hangulatban, zökkenőmentesen
zajlott le. A felkínált lehetőségek közül mindenki talált magának tetsző
tevékenységet. A program jó alkalmat kínált a szabadidő hasznos eltöltésén túl a gyermekek szociális és empátiás készségeinek fejlesztésére.
Simityné Mészáros Judit, Buzder Mónika

Vándortábor, ahol találkozik az erdő mély csendje
és a fiatalok hangos nevetése
Mert mind nevettünk, talán csak néhány ócska vicc miatt vagy a társaság okozta légkör miatt, amit mind úgy szívtunk magunkba, mintha azon
múlna az életünk és boldogságunk.
Mára kis csapatunk igazán összekovácsolódott, viccek és ugratások
kötnek minket össze titkokkal megszórva. Rejtett titkok, amiket útközben
osztottuk meg egy-egy kíváncsi társunkkal. Egyszerűen annyira könnyű
volt minden, csak úgy elrepült újra, és még reméljük sokszor el fog. 2020
Bakony, a harmadik vándortábor.
Első nap a hosszú utazás végén célba vettük Bakonybélt. Az ottani
sátrakban az éjszakákat vacogva, ám nevetve töltöttük. Esti beszélgeté-

sek, pletykák a hidegben, hálózsákba burkolózva. Elfojtott kuncogásokkal
töltöttük meg a lánysátrat. Az első éjszaka múltán kialvatlanul is tudtuk,
hogy mi vár ránk: a Bakony legmagasabb pontja, a rettegett Kőri-hegy és
a Vajda Péter kilátó. A térkép, vagy csupán az eszünk másfelé vezetett
minket, az amúgy 17 kilométeres út helyett mentünk 25-öt, s még mennyi
lett volna hátra! Ám jött mindenki kedvence, az erdész. Olajzöld terepjárójának platójára is felengedett minket. Farkat behúzva, ám nagy örömmel tértünk vissza a táborhelyhez.
Táborhelyváltás következett. Útközben megnéztük a Pannon Csillagdát is, ahol kíváncsi arcok között persze előbukkantak a fáradt és a „kit
érdekel” tekintetek is. Huszárokelőpuszta felé az úton mindenki végig
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csacsogott. Megérkezés után fáradtan néztünk körbe majd vacsoráztunk meg. Az eddigi hideg éjszakák
után boldogok voltunk, mikor közölték velünk, hogy az éjszakát most az
ebédlőben is tölthetjük. Az ágyakat
bepakoltuk, és mi lányok bent aludtunk. Kipihenten ébredtünk másnap, a
negyedik reggelen. Reggeli után mindenki bepakolta a fürdőruháját és a
pénztárcáját, majd kisétáltunk a buszmegállóba, ami a tábortól talán húsz
lépésnyire volt. Izgatottan szálltunk
fel, majd le a buszról. Néhány kilométer séta megtétele sem jelentett problémát, hiszen jött a jól megérdemelt
fürdés. Fürdőruhára váltva sétáltunk
be a vízbe.
A fiúk fröcskölve köszöntöttek minket, amiből a tanárok sem maradhattak ki. Sikítva szaladtak odébb,
mi pedig nevettünk az ő reakciójukon. A táborhely felé kuncogtunk és
beszélgettünk, találgattuk, hogy vajon milyen lesz a következő táborhely.
Délután egy csapatjáték következett.
A mostani estét már a sátrakban kellett tölteni, ám mindenki meglepetésére az éjszaka nem volt olyan hideg, mint az eddigiek. Reggelit követően indultunk Hubertlakra, útközben pedig megnéztük a bakonyi „Gyilkos”- tavat. Csak úgy röpködtek a képek. A rövidke utat gyorsan megtettük, a délutánt pedig pihenéssel tölthettük.

A 6. nap. Reggel korán keltünk, reggeli, és már indulhatott is a hos�szúra nyúló séta. Egészen a Szárhegyi-kilátóhoz. Ott tartottunk egy nagy
pihenőt. Képek hada érkezett a tábortársaimtól mire oda értünk, és sorra lapoztam a szebbnél szebb tájképeket. A tanárok részéről a csoportkép sem maradhatott ki egy szép mosollyal. Miután megpihentünk, nagy
nehezen mindenki felállt és irányát a visszaútra vette.
Mire visszaértünk, néhányan elkezdték gyűjteni a faágakat a tábortűhöz, néhányan pedig faragták azokat a botokat, amikre a húst szúrtuk.
Szalonna, virsli és rengeteg zöldség sorakozott a tűz mellett, vagy épp
a botokon. Sokan takarták arcukat a füsttől, ami szemet csípve könnyeket csalt elő, ám ez fel sem tűnt igazán, annyira élveztük a társaságot és
a sok ugratást.
Ezt követően jött a vizicsata. Páran az udvaron egy szál pizsamában
lettünk lefröcskölve.
Voltak, akik teli kulaccsal szaladtak mások után, és volt olyan is, aki
esőkabátban menekült.
Kifáradva terültünk el az ágyon, majd elaludtunk.
7. Nap. Reggel mindenki nagyon nehezen kelt, korábban is volt ébresztő. Mire kivonszoltuk magunkat, mindenkinek leesett nagy nehezen, hogy
már hazamegyünk. Igen, haza.
A reggelit nagy kómásan elfogyasztottuk, szomorúan összepakoltunk,
búcsút vettünk a táborhelytől, és indultunk Bakonybélbe, ahol az egész
kezdődött.
Ezek után már csak a hosszú, unalmas utazás következett, miközben
már az emlékeket idézgettük.
Nem véletlen, hiszen a tábor nem csak a közös munkára tanított, nem

csak emlékeket adott, hanem a legtöbben ott vagyunk igazán fiatalok.
Élvezzük a gyerekkorunkat, amíg csak lehet. A sok virgoncság, játék,
nevetés a fiatalság része, mint a tábor, mint a gyerekek, mint mi. Sokan
itt kötötték meg egy életre szóló barátságukat, itt ismerhettünk meg új
embereket, ahogyan új emlékek is születtek. Rengeteg emlék: jók, ros�szak, kedvesek, felejthetőek.
Mint mikor lementünk a fiúkhoz este dumálni, vagy a konyhába összegyűlve készítettük el az életmentő zacskós levest, vagy mikor szinte sikítottunk a nevetéstől. Számunkra egy hatalmas nagy élmény volt, és lesz
is, mert nem ez volt az utolsó tábor.

Jövőre is reménykedünk benne, hogy mehetünk ebbe a felejthetetlen
és élményekkel teli táborba, a vándortáborba, ahol csak mi vagyunk és
az erdő nyugalmas légköre.
Szabó Szaffi és Tóth Teodóra
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Erzsébet-táborok nyári napközi iskolánkban

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola az intézménybe járó
gyermekei számára biztosította azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári
napközis táborban vehessenek részt.
A táborozás 2020. június 29 és július 17 között zajlott le három turnusban, amelyekben összesen 60 fő vett részt.
A márciusban kialakult helyzetre való tekintettel a pályázatot nem tudták a szokott időben kiírni, ebben az évben mindent rövid idő alatt kellett
leszervezni. Köszönjük a szülőknek, hogy nagyon rövid határidő alatt is
sikerült minden dokumentumot összekészíteni egy sikeres pályázathoz.
A pályázatunk pozitív elbírálást kapott. Napi 100 forintot kellett részvételi biztosítékként befizetni a szülőknek. A táborok napi négyszeri étkezést biztosítottak a gyerekek részére, az étel bőséges és megfelelő volt.
A táborozás ideje alatt „Megelégedettségi felmérést” végeztünk kérdőíveken, melyeken a gyerekek hetente véleményt nyilváníthattak, javaslatokat, észrevételeket tehettek.

A táborokat vezető pedagógusok arra törekedtek, hogy a gyermekek
egyéni igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve felejthetetlen
élményt nyújtson, színes, változatos programmal, sok játékkal mozgalmas nyaralást és szórakozást biztosítson.
A tábori programok során a gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Főleg alsó tagozatos tanulók jelentkeztek, de volt több felsős is. Mindegyik tábor működését folyamatosan ellenőrizték az Erzsébet Alapítvány
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munkatársai, egyrészt a vállalt programok és tevékenységek megvalósulását, illetve, hogy a gyerekek megkapták-e az Erzsébet logóval ellátott
termékeket, másrészt a létszám alakulását kellett folyamatosan követni.
Az előzetes szervezéskor úgy döntöttünk, hogy tematikus programokat igyekszünk összeállítani.
Az első turnusban, az OKÉ táborban résztvevő gyerekeknek a kreativitását igyekeztünk fejleszteni. Játszottak önismereti és közösségépítő
játékokat, készítettek ékszereket, kitűzőket. Kirándulós napjukat Kecskeméten töltötték. Megismerkedtek a várossal, kulturális értékeivel, ebédeltek a Mc Donald’s étteremben, és fergeteges csatát vívtak a Lézerarénában.
A második héten, a bringás táborban a kerékpároké volt a főszerep.
Ismerkedtünk a KRESZ szabályaival, a kötelező felszerelésekkel, a biztonságos közlekedés fontosságával. A helyi kerékpár szaküzletben és
szervizben eltöltött délelőttön láthattuk, hogy a kerékpárjainkat hogyan
tudjuk karbantartani. Kipróbálhattunk néhány egészen extra kerékpárt is.
Köszönjük az üzlet tulajdonosának, hogy vállalta ezt a feladatot, válaszolt
a gyerekek kérdéseire, és még ajándékkal is meglepett minket.
A kirándulós napot Baján töltöttük. Kerékpárjainkat vonattal szállítottuk, majd a vasútállomásra érkezve lekerekeztünk a Petőfi–szigetre, sárkányhajó túrán vettünk részt. Körbejártuk a Pandúr-szigetet, majd délután a Sugó partján hűsítő limonádéval és egy kis úszással felfrissítve
magunkat indultunk haza.
A harmadik héten aztán volt kavarás, egyfolytában sütöttek a résztvevők. Készültek a házi zsemlék, piték, lepények és kakaós csigák, amiket
aztán uzsonnára jóízűen el is fogyasztottak a kis pék tanoncok. Mindezek mellett kézműveskedtek, karkötőket fontak paracord fonalból, egyedi poharakat gravíroztak és nyakláncokat készítettek.
A hét zárásaként Kiskőrösre kirándulhattunk és megismerkedhettünk
Petőfi Sándor életével és munkásságával, Kukorica Jancsi és Iluska történetével a János Vitéz Látogatóközpontban; az Úttörténeti Múzeumban
pedig bepillantást nyerhettünk az útépítés történetébe. A nap fénypontja
mégis az ebéd volt, a 100 centiméter átmérőjű pizza.
Hálásak vagyunk az Erzsébet Alapítvány támogatásának, melynek
köszönhetően ezek a programok megvalósulhattak és megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyagok és eszközök álltak rendelkezésünkre.
Minden résztvevő gyermek és pedagógus egyaránt elmondhatja,
élménygazdag heteket, remek kalandokat tudhat maga mögött.
Vikor Ágnes
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Sikeresen szerepeltek a szakis tanulók az ÁSZÉV-en

A 2019/2020-es rendkívüli tanévben a szakmai tanulmányi versenyek
is más formában kerültek megrendezésre, mint ahogy az az eddigiekben
megszoktuk. Az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak Versenye elődöntője még a tervezett módon zajlott le. 4 tanulónk mezőgazdasági ismeretek tantárgyból, 8 tanuló pedig mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretekből töltötte ki az elődöntő online feladatait. Közülük 2-2
tanuló jutott be az országos döntőbe, amelyet sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt a szokásos formában már nem tudtak megrendezni. Bohner Dávid, Grizák Gábor mezőgazdasági ismeretek, Benkovszki
Zoltán és Haszilló Dániel mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai

ismeretek tantárgyak döntőjébe jutva várták, hogy hogyan folytatódik a
megmérettetés. Több hét után született döntés, mely szerint az elődöntő
pontszámai és a szakmai érettségi írásbeli vizsgák eredményeit összesítve születik meg a végleges rangsor. Ez alapján az országos döntőben
mezőgazdasági ismeretek tantárgyból Bohner Dávid 3. helyezést, Grizák
Gábor pedig 4. helyezést ért el. A mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek tantárgyból Benkovszki Zoltán 9., Haszilló Dániel
pedig 10. helyezést ért el. Gratulálunk a helyezést elért tanulóknak és felkészítő tanáraiknak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is öregbíteni tudták a jánoshalmi Szaki jó hírét!

„Szakmakóstolás” a Szakiban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága iskolánkat választotta ki a 2020-as „Szakmakóstoló” hét megrendezésére megyénkben. A programsorozatra 2020. július 13-17. között került
sor, ahol a jánoshalmi általános iskolások megismerhették a gazda szakma növénytermesztő, állattenyésztő és lovász szakirányait közelebbről
is. A hét első napján véletlenszerűen kialakított 4 fős csoportok alkotását
követően megkezdődhettek a szakmai tevékenységek.
Délelőttönként a csoportok forgószínpad jelleggel ismerkedhettek meg
az állattartási, növénytermesztési, gépészeti és kertészeti feladatok alapjaival. A diákok részt vettek szívboncoláson, sajtkészítésen, hegeszthettek, szerelhettek, traktorozhattak, ezen kívül különböző szántóföldi és

kertészeti növényeket is megismerhettek közelebbről. A délutánok csapatépítéssel, valamint szakmai kirándulásokkal teltek a Renner Bt.-hez
és a Király Lovastanyára.
A pénteki napon vendégül láttuk a gyerekek szüleit is, közösen főztünk, majd a hét zárásaként egy családi kvízre invitáltuk őket. A programsorozat nagyon jól sikerült, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, várjuk őket vissza iskolánkba.:)
„Nekem nagyon tetszett ez a tábor, telis-tele volt élményekkel, kalandokkal. Csapatokra voltunk osztva, és mindegyik minden nap más programokon vett részt. A napi foglalkozásokkal is meg voltam elégedve, szinte mindenki mindenen részt vett. Ezek voltak a foglalkozások: Növényis-
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Szaki hírei
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meret, Sajt és kovászos uborka készítés, szívboncolás,
fémezés, hegesztés, traktorozás és kombájnozás, gumi
szerelés. A Renner üzemben is voltunk, meg a Király
tanyát is meglátogattuk. Egyen pólót is kaptunk. Kvízt is
játszottunk, ami egészen jól ment mindenkinek.
Nekem a kedvencem, az volt, amikor a Király tanyán
voltunk, de a többi is nagyon jó volt.
Ezt a tábort csak ajánlani tudom mindenkinek! Köszönöm, hogy részt vehettem! ”
Csima Lilla, a Szent Anna Katolikus Iskola tanulója
„A „Szakmakóstoló” egy programokkal átszőtt esemény. Csak ajánlani tudom! Nekem nagyon tetszett
a hegesztés és a kulcstartó készítés, de a többi is jó
volt. (Pl. lovaskocsizás, krumpli pucolás) Sok emberrel
összebarátkoztam. Köszönöm az élményeket. Ha lehet,
jövőre még több szakmával ismerkednék meg.
Tagai Flóra, a Hunyadi János Általános Iskola tanulója
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Rendhagyó máltai tábor

2020. augusztus

Csoportunk negyedik alkalommal szervezte meg július második hetében a már hagyományosnak tekinthető máltai napközis tábort. Az idei
rendhagyó volt a korona vírus miatt, a szervezés lehetősége sokáig
bizonytalan volt, és az 5 nap helyett csak 3 napig tartott.
Táborvezető Görhöny Katalin volt, a programok összeállítását Somogyiné Sági Piroska vállalta. A mozgásszegény vírusos időszak után sportos, Jánoshalmán kívüli programokat szerveztünk, ahol a szórakozás, a
szabadidő kellemes eltöltése mellett, hasznos ismeretekhez is jutottak a
gyerekek.

Hétfőn Kunfehértóra utaztunk vonattal. A ragyogó napsütésnek köszönhetően fürdéssel kezdtük a napot, a gyerekek önfeledten lubickoltak a tó
vizében, a csúzdát is kipróbálhatták. Valamennyien részt vettek a tanösvényen rendezett népszerű „ Szent Jakab havi Váltóversenyen”. A csapatoknak időre kellett teljesíteni a távot, nagyok és kicsik lelkesen szurkoltak egymásnak. Feladat volt még többek között: térképen kiszínezni,
hogy jelenleg hol vannak, puzzle erdei fülesbagoly képét időre összerakni, Az erdő fohásza c. vers soronkénti értelmezni, Előttem van észak.....
verset leírni, a „2020-as év élőlényei” képeit összegyűjteni, az Észak irányát meghatározni. A csapatok helyezését a feladatok elvégzésének
helyessége és ideje döntötte el.

Kedden reggel esett az eső, a „B” program szerint a Sportcsarnokban
nagyon érdekes, gyorsaságot, ügyességet és fegyelmezettséget igénylő

sorversenyeken mérhették össze erejüket a csoportok. Dél felé kisütött
a nap, így az eredeti terv szerint a Király tanyán töltötték a nap további
részét kocsikázással, lovaglással és fürdéssel.
A szerdai program a „Pillancs Illancsra” Kéleshalmi Homokbuckák Természetvédelmi Terület kék turista útvonalának végig járása volt kincskereséssel. A gyerekek és az őket kísérő máltai tagok kiválóan vizsgáztak!
A 10,2 km-t hősiesen, rekord idő alatt teljesítették. Csodálkoztak, hogy
egy őzikét testközelben is láthattak. A túra igazán maradandó élményt
jelentett gyereknek, felnőttnek egyaránt. A kincskereső játék célja az volt,
hogy a csapatok tagjai képessé váljanak a tájékozódásra a környezetükben, fejlődjön a térbeli tájékozódásuk, együttműködési képességük, személyes és közös felelősségtudatuk rögzüljön. A játéknak kiemelt szerepe
volt, hogy olyan természetvédő szemléletet ültessen a gyerekek tudatá-

ba, ahol ismereteik bővülnek a „2020-as év fajai” témában, a kéleshalmi
homokbuckák növény és állatvilágának megismerésében.
A tábort szentmisével fejeztük be, melyet Peti atya mutatott be a templomban. Zárásul minden résztvevő emlékérmet kapott. A tábor végén
megkérdeztük a gyerekektől, hogy melyik nap programja tetszett a legjobban. Mindenkinek egyformán érdekes és élménydús volt mindhárom
nap, és felhatalmazást kaptunk a jövő évi folytatásra. Az egyik első táborozós kislány nemcsak kézfeltartással fejezte ki véleményét, szóban is
kifejtette: „ Nagyon jó volt az, hogy minden felnőtt olyan kedves. Annyira
jó itt, hogy legszívesebben mindig idejárnék.”
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Közösségi életünkből
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A tábor sikeréhez
nagylelkű adományokkal járultak hozzá: a
MMSz Dél-Alföldi Régiója, Kéles-Hús Kft., Gazdakör, Dr. Halász László, Dr. Renner Tamás,
Holub Istvánné, Szabó
Györgyi, Szabó Kornél,
Szabóné Tettinger Adrienn, Bányai Elemérné,
Nagy Sándorné, Szabó
Gábor, Papp Edit, Gál
Anikó és Török János.
A gyerekek ellátásában,
felügyeletében, a programokba való bekapcsolódásban a máltai csoport 22 tagja önzetlenül részt vett, maximálisan helytállt. Hálás köszönet támogatóinknak és segítőinknek! Úgy érezzük, most is sikerült
megszépíteni 32 gyerek nyári szünetét.

Rendhagyó tánciskola

A koronavírus járvány miatt sajnos az idei hagyományos nyári tánciskolát a megszokott módon nem tudtuk megrendezni.
A járványhelyzet enyhülésével, Fuszkóné Gáspár Judit tánctanárnő
vezetésével, a régi szokásokhoz visszatérve, a Művelődési Központ
udvarán három pénteki napon össztáncot tartottunk a nyolcadikosoknak és az érdeklődőknek. A „rendhagyó tánciskola” bár nem ugyanazt
az élményt nyújtotta, mint a korábbi években, de alkalmat adott a találkozásra, és a tánctanulásra is. Egy-egy alkalommal 70-80 fiatal vett részt
a rendezvényen.
Augusztusban még egy össztáncot tervezünk. Részletek az intézmény Facebook oldalán és a plakátokon.

Kedves Vendégeink!
2020. augusztus 20-21-22-én
Grill napok a Gála étteremben!

Asztalfoglalás, rendelés személyesen
vagy telefonon
+36 77/402-236 telefonszánom.
Várjuk Kedves Vendégeinket!
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Térzenék a Főtéren

2020. augusztus

de azért nem maradt el a ráadás szám, mit rögtönözve vettek elő tarsolyukból.

2020. június 27. szombaton a #Térzene keretein belül a #FilharmóniaMagyarország szervezésében a quARTist együttes adott koncertet a
Főtéren. A vonósnégyes barokk és klasszikus darabok mellett, a közönség nagy örömére, filmzenéket is játszott.

2020.július 4-én 11 órakor lépett fel városunkban a katolikus templom
előtti Főtéren nagy sikerrel a Kéméndi Trió.
A változatos, magas színvonalú, több mint félórás műsoruk fogadtatására jellemző, hogy a jutalmul kapott vastaps meglepte a zenészeket,

Komolyzenei dallamok csodaszép környezetben. A Harmónia vonósnégyes adott koncertet július 18-án a Főtéren.

Búcsú előtti szombaton a Főtéren ismét kellemes dallamok csendültek
fel Rózsa Bernadett (mezzoszoprán) és Bognár Szabolcs (tenor) előadásában a Philharmonic Brass Quintet kíséretével.

HASZNÁLD MÉG HŰTÉSRE ÉS KÉSZÜLJ A FŰTÉSRE!
Nyárvégi akcióval várunk minden Kedves Ügyfelünket ingyenes helyszíni felméréssel!
Spórolj a kiadásokkal! Válassz megbízható, minőségi, energiatakarékos, inverteres, raktáron lévő klímáinkból!
Most még elérhetőbb áron, hogy megfelelő legyen a hőmérséklet minden évszakban!
Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36302536586

Hirdetések

2020. augusztus

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!
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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

PIA C T É RI

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

B ÜFÉ és É T TE R E M
A régi nyitva tartással állunk meglévő és
leendő vendégeink rendelkezésére
Büfében:
05:30 – 10:30
Reggeli ételek,
Szendvicsek
Étteremben:
11:00 – 20:00
Menüfőzés,
A La Carte
helyben
fogyasztással és
kiszállítással

Rendezvényt 50 főig vállalunk.
SZÉP kártyát is elfogadunk.
Tel: +36-30/645-8556

A Csényi és Társa Temet k ez ési Kft. a gyászoló csa l ádok
megbíz ásából 2020. július hónapjában a követ kez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Szabó Sándor
Magyar Józsefné
sz: Váci Ilona
Romsics Istvánné
sz: Bobár Katalin
Kolompár Edina
Doszpod Pálné
sz: Hovány Margit

élt: 64 évet
élt: 67 évet
élt: 83 évet
élt: 46 évet
élt: 93 évet

Oláh Ferenc
élt: 73 évet
Lakatos Ferencné
sz: Kiss Borbála
élt: 84 évet
Lukács Istvánné
sz: Juhász Mária Margit élt: 96 évet
Faddi Tiborné
sz: Molnár Magdolna élt: 89 évet
Ámán József
élt: 68 évet

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kö
szön et et mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek
gyászs zert art ás án, tem et és én megj el ent ek, sírj ukr a vir á
got, kos zor út hel yezt ek, s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd al
mát enyh ít en i igyek ezt ek.

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

Dr. Csényi Attila ügy vezető
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Egészségügy, életmód
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A dietetikus tanácsai

Étkezzünk nyáron is tudatosan
A nagy nyári meleg még az erős, egészséges
embereket is nagyon megviseli, nemhogy az időseket és a gyerekeket. Ilyenkor kifejezetten oda
kell figyelni, hogy mit eszünk és iszunk. Bár azért
a szervezetünk jelez, nem kívánja nehéz, zsíros
ételeket. Jól esik ilyenkor a gyümölcsreggeli és a

zöldségsaláta is.
Különösen figyelnünk kell az elegendő folyadék fogyasztására. 10 kg
testsúlyonként minimum 3 dl víz fogyasztása javasolt. A cukrozott italokat próbáljuk meg kerülni, és főként vizet fogyasszunk, a legjobban ez
segít a hidratálásban. Szervezetünk frissítésében jó szolgálatot tehetnek
a gyümölcs- és zöld teák is. Nyáron részesítsük ezeket előnyben a koffeint nagyobb mennyiségben tartalmazó fekete teával szemben. A gyógyteák közül a citromfű és a menta is kiváló választás lehet.
Az idényzöldség és gyümölcs remek lehetőségeket kínál, hogy megszabaduljunk felesleges kilóinktól, és rostokban gazdag, valamint alacsony kalória tartalmú étkezést folytassunk.
A zamatos és színes zöldségek és gyümölcsök sokoldalúan felhasználhatók, nagyom jól kombinálhatók húsokkal, a tenger gyümölcseivel
vagy öntetekkel és akár egymással is.
Fogyasszuk tehát
őket frissen párolva, grillezve, aszalva vagy szárítva, kétségtelenül érezni fogjuk a könnyű nyári étkezés áldásos hatását.
A nyári meleget és a friss tápanyagokat a baktériumok is kedvelik,
ezért fokozottan ügyelnünk kell a főzés és tárolás körüli higiéniára.

Az élelmiszer-alapanyagokat csakis megbízható forrásból vásároljuk. Ellenőrizetlen helyen és különböző alkalmi árusoktól még zöldséget
és gyümölcsöt sem célszerű venni.
Figyeljünk a csomagoláson feltüntetett címkékre és feliratokra. A
minőség megőrzési és fogyaszthatósági idők, az összetétel vagy a tároláshoz javasolt körülmények sok fontos információt adnak az adott termékről.
A hazavitt élelmiszerek minél előbb kerüljenek a megfelelő helyre. A
hűtést igénylő ételekre külön ügyeljünk. A nyers húst, zöldségféléket és
a tojásokat tároljuk jól elkülönítve egymástól. A darált húst még aznap
használjuk fel.
Dolgozzunk tiszta konyhában, tiszta eszközökkel, és mossunk kezet
az egyes elkészítési fázisok között.
A nyers húsokon bármikor előfordulhat az egészségre ártalmas baktérium, ezért célszerű külön vágódeszkán és külön késsel előkészíteni a főzéshez.
A nyers zöldségeket és gyümölcsöket is alaposan mossuk meg, mert
könnyen megtelepedhetnek rajtuk a növényvédő szerek maradványai,
rovarok vagy a földben lévő szennyeződések is.
Az ételeket, különösen, ha húst és tojást tartalmaznak, jól süssük át,
a magas hőfok ugyanis elpusztítja a baktériumokat.
A megmaradt ételeket pedig minél előbb hűtsük le, tegyük a
hűtőszekrénybe, ne álljanak órákig szobahőmérsékleten.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Kedves
Jánoshalmiak, környékbeliek és
nem környékbeliek!

BOR
A MINDENNAPOKRA!

A Gyümölcsös Panzió

nyílt napot szervez az érdeklődők számára
augusztus 20-án 11-órától 18-óráig.
Lehetőség lesz megtekinteni szobáinkat, rendezvénytermeinket és wellness helyiségünket
Tájékozódhatnak szolgáltatásainkról.
Az érdeklődőket várjuk egy alföldi gulyásra
800 Ft/adag áron.
Előzetes rendelés szükséges!
Étel igényüket várjuk a gyumolcsospanzio@gmail.com
címre vagy üzenetben Facebook oldalunkon vagy a
+36-30- 510-9100 számon
(név és adagszám megjelöléssel)!
Pincénkben frissítő italok kaphatók !
Címünk: Jánoshalma Dózsa György u. 88-90
Parkolási lehetőség az udvarban!
Várjuk szeretettel : „a Gyümölcsös csapata „

2020. augusztus hónapban
19-én lesz kirakodó vásár
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Vasárnapi ebédek

avagy történetek az Almási család életéből folytatásokban
Anya születésnapja

– Kedvesem, lennél szíves kivasalni a világoskék ingemet? – fordult a nejéhez ebéd után Almási Károly, mivel halaszthatatlan és titkos megbeszélnivalója volt a gyermekeivel.
– Már kivasaltam, sőt, az öltönyödet is lekeféltem.
– No és a kutya...? Megkapta már a maradékot?
– Ma már kapott enni, úgyhogy a dolog holnapig nem esedékes.
– Akkor menj, pihenj le – kérlelte rendületlenül a férje –, biztosan fáradt vagy
ennyi munka után.
– Nagyon is jó erőben érzem magam – jelentette ki Anya, s ezt bizonyítandó
vehemensen suvickolni kezdett egy fazekat.
– Az Isten szerelmére, szívem! – csattant fel a családfő. – Szeretnék végre
egyedül maradni a gyerekeinkkel! – magyarázta jelentőségteljesen hunyorogva, majd mikor a neje végre átlátta a helyzetet, és somolyogva elvonult, méltatlankodva morogta az orra alatt: – Hogy lehet valaki ennyire értetlen a születésnapja előtt egy héttel?!
– Tényleg! Jövő vasárnap szülinapja lesz! – ragyogott fel Dóri. – Ezért kérted hát, hogy hagyjon egyedül minket!
– Majdnem olyan gyorsan kapcsolsz, mint Anya – gratulált neki maliciózusan Gergő, de Apa leintette.
– Arról van szó,csemetéim, hogy néhány hete látogatóban voltunk az egyik
kollégámnál az édesanyátokkal. Láttam, mennyire megtetszett neki a vendéglátónk egyik gyönyörű vázája, s bár tudom, hogy saját készítésű ajándékkal
szoktuk meglepni egymást,ezúttal mégsem tudtam ellenállni a kísértésnek...
– Szent ég! – riadt meg Öcsi. – Csak nem loptad el?!
– Ha akartam volna, sem tudtam volna, kisfiam – nevetett Apa. – Ugyanis
egy padlóvázáról van szó, amibe még te is beleférnél. És az a legcsodálatosabb, hogy ez a szép dísztárgy sok más egyéb mellett feleslegessé vált a kollégám számára, ugyanis nemsokára gyermekük születik, és emiatt teljesen át
kell rendezniük a lakásukat. Többek között ezért is találtak ki egyfajta lomtalanítással egybekötött végkiárusítást.
A gyerekek egyhangúlag megszavazták Apa ajándékvásárlási ötletét, így
aztán a következő vasárnap délelőtt a családfő két nagyobbik fiával autóba
ült, hogy hazahozzák a meglepetést. Az út nagy részét minden baj nélkül megtették, sőt, a kocsiból is sikerült kiemelni a nagy dobozt, az utolsó métereken
azonban baleset történt. Amikor ugyanis Apa és Ákos behátrált a kapun a hatalmas szállítmánnyal, némi kerülőt tettek az egyik törpefenyő körül, mert az ikrek
éppen a kerti ösvényen játszottak. A kerülőúton viszont egy előre nem látott
akadály lapult, egy földön heverő gereblye alakjában. Gergő és Dóri ezt észrevéve egyszerre ugrottak a kerti szerszámért, ám egyikük balra, másikuk jobbra húzva próbálta eltávolítani az útból, aminek az lett a következménye, hogy a
két „hordár” felbotlott benne, kicsúszott a kezükből a doboz és éktelen csörömpöléssel a földre zuhant.
– Te jó ég! Csak nem tört össze? – sikoltott fel Dóri.
– Naná, hogy összetört! – tájékoztatta epésen Gergő. – Miért, mire gondoltál? Talán összerezzent a váza az ijedtségtől?
Apa elkeseredve nyitotta fel a doboz fedelét, majd ugyanazzal a mozdulattal vissza is csukta. Hosszú percekig álltak csöndben a tönkrement szállítmány körül, és bizony nem csak az ikrek szája görbült sírásra. Ákos ocsúdott
fel a leghamarabb:
– Vigyétek le a garázsba és maradjatok ott, én is rögtön jövök! – szólt parancsolóan, majd berohant a házba, ahonnan egy barkácsújsággal tért vissza,
amelynek leírása alapján valamiféle ragacsos kulimászt kezdett kotyvasztani.
– Gyerekek, ugráljatok egy kicsit a vázán – adta ki a meglepő utasítást, majd
az értetlen arcokat látva fölkapta Öcsit, és egyszerűen ráejtette a dobozra.
Több se kellett Gergőnek, azonnal kihasználta az alkalmat rombolási hajlamainak kiélésére, s hamarosan csupán apró cserepek maradtak a szebb napokat
látott vázából. Ákos ezalatt levette a garázs faláról a négyütemű motor működését ábrázoló tablót, és egyenletesen fölkente rá az időközben elkészült kotyvalékot.
Ekkor már mindannyian megértették a szándékát. Röpke másfél óra alatt
olyan csodálatos mozaikképet készítettek, hogy maguk is őszintén elcsodálkoztak a végeredmény láttán.
Anya jóízűen kacagott, amikor elmesélték neki a váza igaz történetét. Kijelentette, hogy külön ajándékként értékeli, hogy egy percig sem kellett azon
aggódnia, vajon mikor dönti fel valamelyik szeleburdi csemetéje a drága dísztárgyat.
– És így legalább mégiscsak saját készítésű ajándék lett belőle – tette hoz-

zá szeretetteljesen mosolyogva.

A vetélkedő

Ezen a vasárnapon a szokottnál sokkal népesebb társaság gyűlt össze az
Almási–házban. Dóri rendezett egy kisebbfajta összejövetelt, amelyre meghívta néhány barátját az osztályból, többek között azért is, mert a szülei már régóta rágták a fülét, hogy szeretnék végre megismerni az új iskolatársait. A fiatalok négy lányból és két fiúból álló csapata igen jó benyomást tett az Almási
házaspárra, Anya például azonnal a szívébe zárta őket, miután ebéd közben
egybehangzó elragadtatással nyilatkoztak a főztjéről.
A délután fénypontja egy vetélkedő volt, amelynek megszervezését és levezetését Ákos vállalta. Bár Dóri félve kérte meg erre néhány napja, hiszen tudatában volt, hogy bátyjának mostanában az érettségire való felkészülés köti le
minden idejét, Ákos azonban boldogan teljesítette húga kívánságát, mert mint
mondta, az is kiváló tapasztalat lehet a vizsgával kapcsolatban, ha ezúttal az
asztal túloldalán ülő kérdező szerepét kell eljátszania.
Remek hangulatban telt a délután, ám az egyik vendégfiú mindinkább azon
mesterkedett, hogy elrontsa a többiek kedvét. Először is tudálékos modorával
tűnt ki, amellyel a neki szegezett kérdésekre felelt, mégpedig olyan alapossággal, hogy Ákos egy idő után azt fontolgatta, talán valamilyen időkeretet kellene
megszabni a válaszadók, azaz leginkább Géza számára. Úgy vélte, a fiú imponálni akar a lányoknak kétségtelenül szerteágazó ismereteivel, figyelmen kívül
hagyva, mennyire terhes ez a társaság számára.
Később azonban világossá vált, hogy a fiatalembert nem efféle szelíd szándékok vezérlik. Amikor már csak közte és Dóri között folyt a küzdelem, nagyon
úgy festett, hogy Géza mindenáron meg akarja nyerni a fődíjat képező könyvcsomagot, s ennek érdekében kész akár tisztátalan eszközöket is igénybe venni. Így került sor például egy meglehetősen nemtelen vita lefolytatására Amerika felfedezése kapcsán. Dóri gyanútlanul ejtette ki Kolumbusz nevét, amire
Géza vércseként csapott rá, s nyomban óvást jelentett be.
– Nem jár pont érte! – érvelt kivörösödve. – Ha úgy vesszük, Amerikát a
vikingek fedezték fel, hiszen néhány évszázaddal Kolumbusz utazását megelőzően egy bizonyos Vörös Erik...
– Már megbocsáss – szólt közbe Ákos –, de ha ezen az elven közelítjük meg
a dolgot, akkor Amerikát maguk az indiánok fedezték fel,amikor átkeltek Ázsiából a Bering–szoros jegén.
– Álljon meg a menet! – rikkantotta az egyre erőszakosabb fiú. – A kérdés
arra vonatkozott, hogy név szerint ki volt az az illető, aki felfedezte a földrészt,
nem igaz? Nem tudjuk, hogy hívták azt az indiánt, aki először a kontinensre
tette a lábát ugyebár, mert sem a Winnetou–ban sem a Nagy Indiánkönyvben
nincs erről említés, tehát marad Vörös Erik.
Mielőtt elfajulhatott volna a vita, Anya lépett be a nappaliba, és mindannyiukat meginvitálta a konyhába egy kis uzsonnára. Dóra ekkor félrevonta Ákost,
és halk megbeszélést folytatott vele, aminek a tárgyát mindenki kikövetkeztethette a vetélkedő második fordulójában.
– Vörös Erik elfogadva! – jelentette be a játékvezető a társaság elképedésére, de a meglepetéseknek ezzel még nem volt vége. A hátralévő kérdésekre
Dóri szándékosan olyan szellemes butaságokat válaszolt, hogy mindenki dőlt
a kacagástól, egyedül Géza nem látta át a helyzet groteszkségét, mert kizárólag a pontverseny alakulása érdekelte.
– Az utolsó kérdést teszem fel neked Géza – mélyedt a papírjaiba Ákos –, de
már tét nélkül, hisz ettől függetlenül megnyerted a fődíjat. Ha nem akarsz, nem
kell válaszolnod. Kitől való ez az idézet: „Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Mért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis”
Néma csend ülte meg a helyiséget, s úgy látszott, ezúttal elmarad a fennhéjázó stílusú válasz. Így is történt. A fiú az előzmények fényében szokatlanul halkan ejtette ki József Attila nevét, majd átvette a fődíjat a játékvezetőtől.
Ezután viszont újabb meglepő fordulat következett: Géza a lányokhoz lépett, s
elkezdte szétosztani köztük a könyveket.
– Parancsoljatok, fogadjátok szeretettel, hiszen úgyis magatoknak válogattátok össze őket tegnapelőtt a könyvesboltban. Eszetekbe sem jutott, hogy
egy fiú is nyerhet, akit kevéssé érdekelnek a kézimunka, a smink, vagy épp a
divat rejtelmei.
Ha lehet, az iméntinél is nagyobb csönd támadt a szobában, amelyet kisvártatva Ákos tört meg, afféle rövid zárszót rögtönözve:
– Nos hát, fiúk–lányok, ismét bebizonyosodott, hogy a szellemi vetélkedő igen nemes szórakozás. Azt hiszem, a mai délután mindannyiunk számára tanulsággal szolgált.
——(folytatjuk)
almasicsalad.blog.hu.
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Aranybácskás hírek!
Örömmel írjuk le, hogy lányainknál a női labdarúgás terén a csapatépítés minden várakozást felül múlt a szó jó értelmében.
A felnőtt keret erősödött és létrejött az U-15ös keret is.
A programok felpörögtek. Július 31.én egy
egész napos összetartás lesz minden női labdarúgó játékosaink részére a Király-lovastanyán. Közös ebéd ami nem volt más mint bográcsban főtt vaddisznó paprikás. Finomságáról
Kovács (Homoki) Imre gondoskodik.
Augusztus 8-án mennek a felnőtt keret játékosai egyhetes balatoni edzőtáborba (Fonyódra).
Balatonról hazajövet már is komoly megmérettetésben lesz részük, ugyan is beneveztünk az Arany Bácska Egyesület történetében
először a 2020-21 évi nagypályás Magyar Női
Labdarúgó Kupába. Ellenfelünk egy NB-II-es
csapat lesz.
Nemsokára indul a Megyei Bajnokság is.
Ebbe már a felnőttek mellett neveztük az U-15ös csapatunkat is.
A bajnokság indulásáig (várhatóan szeptember eleje lesz) még minimum kettő edzőmérkőzés, sőt augusztus 21-én egy Kupára vagyunk
hivatalosak.

Feltétlen szeretnénk kiemelni edzőnk, Szabó
Kornél szerepét, aki úgy emberileg mint szakmailag is megkérdőjelezhetetlen. Kreativitásának és szakmai hozzáértésének is köszönhető,
hogy felnőtt csapatunk még erősebb lett és létrehozta az U-15-ös csapatot is.
Ilyen még nem volt, hogy egy edzésen több
mint harminc lány vegyen részt!

A csapatszellem jó, lányaink egyet akarnak:
sok-sok sikerélményt!
Továbbra is hívjuk és várjuk a sportolni szerető és labdarúgást kedvelő fiatal lányok jelentkezését. Jelentkezni lehet 70/7087871 telefonon Szabó Kornél.
Ferenczi László egyesületi elnök

A Jánoshalma hozta el a Szent István Serleget
Négy héten át, szombati játéknappal zajlott a Bundzsák Dezső Sportközpontban
a Levente Sportnapok sorozata. A Kelebiai Levente SE és
a Kiskunhalasi FC közös szervezésében július 4-én az utolsó tornát, a Szent István Kupát
rendezték, amelyen 5 felnőtt
csapat küzdött egymással. Az
első két helyen a jánoshalmi
válogatottak végeztek, a házigazda a harmadik helyen zárt.
Első alkalommal rendezték
meg Kiskunhalason, a Bundzsák Dezső Sportközpontban a Levente Kupa Utánpótlás Labdarúgótornát. A sorozat
Kelebián kezdődött el, idén a
kitaláló sportegyesület egyeztetett a Faddikorr-Kiskunhalasi FC vezetőivel és úgy döntött, hogy városunk lesz a házigazda. Az esemény mozgatórugója, lelke Kovács Marcell, aki emlékeztett arra, hogy két világháború
között a Levente Kupa rendkívül népszerű volt az országban.

2010-ben
alakult újjá
a
Kelebiai
Levente
Sportegyesület, de a gyökerek egészen 1925-ig
nyúlnak vis�sza. Ebben az
évben kezdte meg működését a szervezet jogelődje. A két világháború között
közel 1000
hasonló egyesület működött az országban, az ifjúsági labdarúgó megméretés, a Levente Kupa
pedig nagy népszerűségnek örvendett. A sorozat megszakadt, de az
utódok tíz évvel ezelőtt újraindították ezt. Rendhagyó módon, ebben az
évben Kiskunhalas volt a házigazda.
A Levente Kupa, a Szent Korona Kupa, a Szent László Kupa után július 4-én a Szent István Kupa tette teljessé a Levente Sportnapokat. A
Bundzsák Dezső Sportközpontban a negyedik labdarúgótornára Balotaszállás, Jánoshalma két csapata, Kiskunhalasi FC, és Kelebia nevezett. Szikrázóan kemény játék, sok gól és szép megoldás jellemezte a
tíz mérkőzést.
A Jánoshalma kettéosztotta keretét és így vágott neki a küzdelmeknek. Mint kiderült, a jánoshalmiak osztoztak a dobogó két harmadán.
A JFC II. néven szereplő csapat, Sarok Attila vezetésével még a JFC I.
néven játszó, Florin Nead által irányított gárdát is legyőzte, így ők vihették haza az aranyérmet.
halasmedia

2020. augusztus

A JFC júliusi tudósítása
Bizonyára szurkolóink is kíváncsian várták: vajon ismét lesz NB-s futballcsapat Jánoshalmán? Az MLSZ biztatott bennünket különböző ígéretekkel Elnökségünk ennek megfelelően készült. Az utolsó pillanatban
viszont értesítettek bennünket, mely szerint csak a megyei I. osztályban indulhatunk.
Erről ennyit.
Július 2-tól (kisebb megszakítással) készül felnőtt csapatunk, illetve
U-19 utánpótlás csapatunk a 2020-21-évi bajnokságra. Ebben a bajnoki
szezonban egyesületünk nem indít U-16 csapatot.
A felkészülés részeként edzőmérkőzéseket játszott a felnőtt csapat. Előbb az NB III-as Dabas volt vendégünk ( eredmény: 1:0 és jó
játék),majd búcsú vasárnapján a Fejér-megyei Vajta megyei I-o csapatát
győztük le 3:2 arányban Ezen a mérkőzésen több féle felállásban kísérletezett Florin mester. A csapat játéka - lehet e-miatt - kissé „döcögött”.
A játékoskeret idén változott.
Eligazoltak: Suknovic Dejan Kunbajára
Körmöczi Dominik Sellyére
Szeibert Mihály Mezőkövesdre
Gáspár Adrián Borotára igazolt
Érkezett: Füstös Krisztián NB III-as Bicskéről
Likotics Ádám Bácsalmásról
Vucsovics Dávid Bácsalmásról
Csapatunk első tétmérkőzését augusztus 2-án vasárnap 17.00-kor
játsszotta Kiskőrösön Ez a mérkőzés a Magyar Kupáért volt.
Az első bajnokit mérkőzést augusztus 30-án játsszuk hazai pályán a
Bácsalmás ellen.
Ui.: Csak remélni tudjuk, hogy a járvány nem akadályozza majd szereplésünket.

Horváth Mihály
elnök
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Újabb győzelem begyűjtve

A világbajnoki bronzérmes Halász Bence 78 méter feletti eredménnyel
nyerte meg a férfi kalapácsvetést a csehországi Pardubicében rendezett
atlétikai versenyen.
A magyar szövetség beszámolója szerint a szerdai viadalon a szombathelyi Dobó SE legjobbjai taroltak.
A férfiaknál a világranglista-vezető Halász közel volt idei 78,86 méteres legjobbjához Csehországban is, ahol 78,43-mal végzett az élen.
Mögötte a londoni olimpiai bajnok Pars Krisztián lett a második,
aki kiegyensúlyozott sorozatot produkált, és 72,19 méterrel végzett.
A nőknél Gyurátz Réka zárt az első helyen, amihez ezúttal 66,52 méter
is elég volt.

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062

Stílus

Üzlet

AUGUSZTUSI AKCIÓJA

Minden, ami a sulihoz kell:
iskolaszerek, hátizsákok, tolltartók,
tornazsákok
akciós áron egész hónapban!

További akciónkat keresse üzletünkben!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. Tel.: 0630/529-7407 vagy 06-77/ 951-903
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Rendőrségi hírek

B. B. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2020. június 28-án 07
és 21:00 közötti időben a házának bezáratlan
kapuján bement, és az udvaron elhelyezett kék
színű női kerékpárját eltulajdonította A bűncselekménnyel okozott kár: 10000 Ft.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2020.június 28-án 10 és 13 óra 30 perc közötti időben a Jánoshalma, Béke téri buszmegállóban lezárt L. L. tulajdonában lévő kerékpárt
eltulajdonította 20800 Ft értékben.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2020.június.30-án 20 óra és 2020. július 1-én
hajnali 3 óra közötti időben D. A. házának
udvarából eltulajdonított egy kerékpárt 10000
Ft értékben.
Eljárás indult Zs. A. borotai lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2020. július 11-én 17 óra körüli időben Jánoshalma Béke
téren eltulajdonította a táskáját a benne lévő
dohánnyal együtt kb. 3000 Ft értékben.
A nyomozás adatai alapján mind a négy fenti
bűncselekmény elkövetésével Gy. R. jánoshalmi lakos gyanúsítható megalapozottan. A sértettek lefoglalás útján a kerékpárjaikat visszakapták, így a káruk megtérült.
Az utóbbi időben több feljelentés is született a
sértetti hiszékenység következtében.
Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről szóló értesítés érkezik. A nyeremény
kézhezvételének feltétele azonban vagy egy
bizonyos összeg átutalása vagy a bankkártya
adatok megadása. Hivatalos nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a bankkártyánk kódjait akkor
az elkövetők könnyedén emelnek le onnan
készpénzt, illetve kezdeményeznek vásárlásokat.
Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt
terméket jelentősen a valós érték alatt kínálják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizárólag előre utalással lehet kiegyenlíteni a vételJÁNOSHALMI
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

árat, az utánvét nem lehetséges és általában
nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg
utalását követően általában a hirdetés eltűnik, a
várt termék pedig nem érkezik meg.
A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk vagy szintén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál
vagy adóhatóságnál fennálló nem létező tartozásról. A nyeremény ígéreténél az előzőekben
már írt módszer fordul elő. A nem létező tartozásnál a magabiztos fellépés hatására a sértett
az elkövető által megadott számlaszámra utalja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem
az adóhatóság nem kér tartozás rendezést telefon keresztül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen
bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy
olcsó az áru!
A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a
lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne
hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy
figyeljenek oda mások üresen álló házaira.
Amennyiben pedig valami gyanús dolgot
tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható ingyenes 107-es segélyhívó számra vagy a 20/5396499-es telefonszámra, ami
a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák
zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyitják győződjenek meg róla, hogy
ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.
A korábbi kocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb.
igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással
nagyobb kárt okozva mint magával a lopással.
Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az
utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, gépjárműiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!

Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota,
Jánoshalma és
Kéleshalom
bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje: munkanapokon 17 órától
másnap 07 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az
ünnepet megelőző nap
17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.
Telefon: 0677/401-088

Anyak önyv i
hír ek
házasságot kötött:
2020. július hónapban
Lengyel Olívia – Faragó Endre
Szűcs Ibolya – Kiss Attila
Szabó Dominika – Ádám Richárd
Fehér Tímea – Bálint Zsolt

született:
Gál Tibor (Anyja neve: Gál Zsuzsanna), Bodrogi Linda (Anyja neve: Tőzsér Klaudia), Marcsek
Lilien (Anyja neve: Csima Éva), Lábodi Zsófia
(Anyja neve: Illés Cintia), László Anna és László Ákos (Anyja neve: Forgács Veronika), Lipka
Árpád Vince (Anyja neve: Nagy Nikolett).

O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
Mindent egy helyen?
LIS Z T VÁSÁR !
Többféle trappista sajt
1599,– Ft/kg-tól
Tchibo Family kávé 250 gr.
499,– Ft (1.996.-Ft/kg)
Márka Cola 2,5 liter
169,– Ft
(68,– Ft/l)

Hűtött dinnye kaphat ó!

Az akció a készlet erejéig érvényes

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Petróczky Ferenc

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

