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Városunkban a Szent István napi ünnepség szentmisével kezdődött a
Szent Anna templomban. Mons. Menyhárt Sándor bírósági helynök, plébános áldotta meg az új kenyeret, melyet Farkas László a helyi Gazdakör
elnöke és Kiss Ferenc a Gazdaköz tagja helyezett az oltár elé.
A szentmisét Bese Gergő Péter káplán mutatta be.
Az egyházi szertartást követően, a templom előtti Főtéren kezdődött
ünnepségen Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd mondott ünnepi beszédet.
Ezt követően kitüntetés és elismerések átadása az idén a sport jegyében történt, melynek apropója egyrészt JSE centenáriumi évfordulója és
az egyesület háza táján az elmúlt időszakban megvalósult sportpálya fejlesztések.
Az ünnepségről és kitintettekről részleteket a 2 – 4 oldalon olvashatnak.
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Díjátadás és ünnepség augusztus 20-án

Városunkban a Szent István napi ünnepség szentmisével kezdődött a
Szent Anna templomban. Mons. Menyhárt Sándor bírósági helynök, plébános áldotta meg az új kenyeret, melyet Farkas László a helyi Gazdakör
elnöke és Kiss Ferenc a Gazdaköz tagja helyezett az oltár elé.
Az ünnepi szentmisét Bese Gergő Péter káplán mutatta be.
Az egyházi szertartást követően, Szent István Királyunk szobra előtt
éren kezdődött ünnepségen elsőként Farkas László, a Gazdakör elnöke
az ünnepi szentmisén megszentelt kenyeret helyezte el közönség előtti
asztalon, majd a résztvevők a Halas Concert Band kíséretével közösen
énekelték el a Himnuszt.

Ezt követően Czeller Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy augusztus 20-a az elmúlt évszázadok alatt elért eredmények emléknapja is, amikor büszkék lehetünk magyarságunkra, arra,
hogy még mindig itt vagyunk ebben a hazában és a történelem egyik
legrégibb államaként Európának megváltozhatatlanul részét képezzük.
– Annak emléke a mai nap, hogy egyszerű, becsületes, igaz emberek éltek és alkottak itt évszázadok során, legyenek azok költők, tudósok művészek, sportolók, különféle foglalkozást űzők, mindahányan hozzátettek valamit ahhoz, amit ma Magyarországnak nevezünk – mondta a városvezető. Hozzátette: a nemzet megőrzi még évszázadok után
is emlékezetében azokat, akik – akár saját személyes vagy közösségi
érdekeikkel szemben is – döntő pillanatokban a nemzet egészének szolgálatába álltak, függetlenül attól, hogy ezért az adott korban köszönet
járt, vagy szenvedés.

– Az a tény, hogy 2020-ban augusztus 20-i ünnepet ülünk, azt jelenti, hogy Szent István máig ható érvénnyel meghatározta történelmünket,
megadta a magyar nemzet hivatását és küldetését – hangsúlyozta a polgármester.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete minden évben elismeréseket adományoz azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tettek
a városért.
2020-ban
J á n o s h a l ma Város Képviselő-testülete Jánoshalma
Város Sportjáért
kitüntető címet
adományozza Renner Tibor
jánoshalmi lakosnak
Jánoshalma sportéletében
kifejtett áldozatos
tevékenységéért,
a város sporthagyományainak
ápolásáért.
Renner Tibor neve Jánoshalmán egyet jelent az általa felépített RENNER BT-vel. Sikeres
vállalkozó, aki évtizedek óta jelentős szerepet vállal településünk sportéletének támogatásában, segítésében. 2013-ban a Jánoshalmi Futball Club elnökségi tisztújításakor vállalta
ismét a fő támogatói szerepet. Azóta a TAO- sporttámogatási pályázati rendszer lehetőségeit kihasználva irányítja, szervezi a sportpálya (ma már inkább sportcentrum) beruházási,
felújítási programjának folyamatait. Több beruházás valósult meg az ő előfinanszírozásának köszönhetően. A mai társadalomban kiemelkedő jelentősége van az egészséges életmód reprezentánsainak-így a sport mecenatúrának is. Renner Tibor példamutató sportszeretetével, akadályt nem ismerő céltudatos munkásságával kivívta a helyi sporttársadalom
elismerését. Évtizedek óta több sportágat támogat, legtöbbet a helyi labdarúgó sportért
dolgozik. A sportpálya mai állapota, megjelenése, a kiszolgáló létesítmények folyamatos
fejlődése áldozatos munkájának köszönhető. Mindkét élőfüves pálya új építésű, kiváló minőségű. Kis- és nagyméretű műfüves pályák állnak a sportoló jánoshalmiak rendelkezésére. Labdarúgóink minden szükséges felszereléssel, technikai háttérrel ellátottak. Renner
Tibor mára olyan csapatot épített, melynek játéka sok kellemes vasárnap délutánt jelent a
szurkolók számára. Településünk sportjának megítélése Renner Tibor munkájának, támogatásának köszönhetően pozitív lett. A fejlesztések a jövőben is folytatódnak.
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Elismerésben részesültek
2020-ban Jánoshalma Városi Önkormányzat elismerő oklevelet adományoz a centenáriumi fennállását tavaly ünneplő Jánoshalmi Futball
Club, illetve a közel negyven évvel ezelőtti kimagasló sport teljesítmény
elismeréseként a „Jánoshalmi Aranycsapat” élő tagjainak, a jánoshalmi
futballcsapat tagjaként elért kimagasló sportteljesítményéért.
A több évtizedes múltra visszatekintő jánoshalmi labdarúgás történetének egy meghatározó időszaka volt, amikor a JSE csapata a Nemzeti Bajnokság II. csoportjába bejutott. Az 1978/79. évi bajnoki idényben a

Radnai István

JSE minden Bács megyei város csapatát megelőzve megyei bajnok lett,
majd pedig osztályozó mérkőzést nyert Cegléden a nagy múltú Pesterzsébeti ESMTKval szemben. A tét az NB II-be kerülés volt. Jánoshalma
a mérkőzést 1:0-ra megnyerte.
A kitüntetettek az elismerő oklevél mellé a Jánoshalmáért Alapítvány és Jánoshalma Városi Önkormányzat ajándékaként Szabó Sándor: A jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikája című könyvet is
átvehették.

felnőtt csapatába. Tagja volt az
NB II-be jutott JSE csapatának
jobb hátvédként.

1974-75- ös bajnoki évben a JSE
NB III-as csapatában mint középpályás jeleskedett.

Farkas István

Liliom Ferenc,

I csapatában is bemutatkozott.
Ifjúsági játékosként többször szerepelt a Bács-Kiskun megyei válogatott csapatában. Csapatával
négyszer nyert bajnokságot. Védő
és támadó feladatot is egyaránt jól
oldott meg.

Rátai Róbert

Németh Nándor
1979- től 1981 volt szakosztályvezető, ez idő alatt jutott el a jánoshalmi futballcsapat az NB II-be.

Ádám Tamás

Gimnazistaként a JSE ifjúsági
csapatában játszott. Az 1976/77es bajnokságban a JSE NB III-as
csapatának tagja lett.

Fenyvesi Mihály

A JSE serdülő majd ifi csapatában is játszott. 1974- től a felnőtt
csapat tagja lett. 1986- ig Jánoshalmán futballozott. Játszott a megyei I. osztályban, az NB III- ban
és az NB II- ben is.

Maráczi László,

1971-ben a JSE igazolt labdarúgója lett. Az 1971/72-es bajnoki
évben az NB III-as csapat tagja
volt. A JSE csapatával két bajnokságot nyert.

Bucsy Gellért

1972-től nyolc éven át a JSE
meghatározó játékosa volt. Az
1978/79-es bajnokcsapat tagja
volt. Majd tizenöt éven át a JSE
különböző csapatainál edzőként
tevékenykedett.

Gaál László

1973 őszén igazolt a JSE NB IIIas csapatához, ahol négy éven át
hozzájárult a csapat sikereihez.
Edzői munkáját Jánoshalmán
kezdte 1973-ban. Az iskola úttörő
csapatával négy megyei bajnokságot nyert.

Dobos László

1962-ben igazolt játékos lett az ifiben, ahol támadóként volt sikeres.
1965-től már a felnőtt csapatban
játszott. Tagja volt a JSE három
bajnokságot nyert csapatának.

Ságodi László
1962-től a JSE ifjúsági csapatában játszott. 1964-ben már a JSE
I csapatában is bemutatkozott.
Ifjúsági játékosként többször
szerepelt a Bács-Kiskun megyei
válogatott csapatában. Csapatával négyszer nyert bajnokságot.
Védő és támadó feladatot is egyaránt jól oldott meg.

Kovács Imre
1960- ban lett a JSE igazolt játékosa. 1962–ben már a JSE első
csapatában futballozott egészen
1981-ig. 21 évet játszott Jánoshalma színeiben, hat megnyert bajnokság részese volt. Még játékos
korában szerzett edzői képesítést.
1981-től 5 évig volt az ifi, illetve az
első csapat edzője. Hosszú ideig
az egyesület ügyvezető elnökeként tevékenykedett. 2009-ben a
Jánoshalma labdarúgásának 90.
évfordulójára rendezett ünnepség
fő szervezője volt.

Mizser Attila
1966-ban az ifi csapatban kezdett
játszani. 1968-ban bekerült az I.
csapat keretébe. 1972-ig csatárként futballozott.

1964 őszén a JS E igazolt játékosaként futballozott, az ifi csapatba
is bekerült. A JSE megyei I. csapat
tagja lett. A JSE csapatával négy
bajnokságot nyert.

Urbán Imre

1972-ben az úttörő válogatott és a

1967-ben a JSE igazolt játékosa és aserdülő csapat tagja lett.
1968-ban az ifi csapatában mint
csatár mutatkozott be. 1970-ben
már a JSE I. csapatában jobb hátvédként játszott. Csapatával két
bajnokságot nyert. Az 1971-ben
induló NB III-as csapat tagja volt
bevonulásáig.

JSE igazolt játékosa, és a serdülő
csapat tagja lett. 1974-ben a JSE
ifi csapatában játszott. 1975 tavaszától a JSE NB III-as csapatában
is bizonyított mint jobb szélső.

Pásztor László

Vaszari László

1964-ben a JSE igazolt játékosa lett. Katonai szolgálata után
1972-ben ismét a JSE-hez igazolt
és az NB III-as csapatban 1975-ig
mint védő játszott.

1967-ben egy évet töltött a JSEben. 1973 nyarától 1975 őszéig a
JSE NB III- as csapatának tagja
volt.

Horváth László

1970-es serdülő bajnokságban
a JSE serdülő csapatával tornát
nyert. Még ebben az évben négy
társával beválogatták a Bács-Kiskun megyei ifi válogatott NB III-as

A JSE csapatával háromszor
nyert bajnokságot, az NB III-ban
évekig a csapat oszlopos tagja
volt. Visszavonulása után a csapat mellet tevékenykedett.
1970- ben lett a JSE igazolt játékosa az ifi csapat kapusa. Az

Németh Nándor

1962-től a JSE ifjúsági csapatában játszott. 1964-ben már a JSE

folytatás a 4. oldalon ►►
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◄◄folytatás a 3 oldalról

1976 után a JSE ifi csapatával ért
el sikereket.

Az Önkormányzat elismerését fejezi ki azoknak
is, akik augusztus 20-án
személyesen nem tudták
átvenni az oklevelet:

1973-ban a JSE igazolt játékosa
és az ifi csapat tagja lett, majd a
JSE II-ben játszott. A JSE 1978/79
évi megyei I. o. bajnokságot nyert
csapatában is játszott.

Szabó Gábor

1975 júniusában igazolt Jánoshalmára. A JSE NB III-as csapatának tagja volt. 1978-79- ben
csapatával megyei bajnokságot
nyert. Sportszervezői, edzői képzéseken vett részt. Sok éven át
edzősködött Jánoshalmán.

Csongor János

Az 1976/77-es bajnoki szezonban
A JSE csapatát edzette.

Gacs Tibor

1974-76 között két bajnoki évben
a jánoshalmi NB III-as csapat sikeres edzője volt. Az 1975/76-os
bajnoki évben a JSE a megyei
csapatok legjobbja volt. A JSE
nagyszerű szereplése kiváló munkáját dicséri.

Szabados József

A JSE-nél elnökségi tag, majd
1968-ban elnökhelyettes lett, a
labdarúgó szakosztályt segítette.
Iskolaigazgatóként nagy gondot
fordított az utánpótlás nevelésére.
Igazgatása idején a labdarúgó és
a kézilabda csapat is az úttörő
olimpia országos döntőjében szerepelt.

Zag József

1972-73-ban az ifi csapat edzője
volt. Az 1973-as 74-es bajnokságban a JSE első edzője lett.
Irányítása alatt a csapat az NB IIIas délkeleti csoportjában ragyogó
teljesítményt ért el, harmadik lett.

Bátyai József

Csermák Lajos

1967 őszén a JSE játékosa és
rövid idő elteltével a nézők egyik
kedvence lett. Az 1970/71-es bajnoki évben megyei gólkirály lett 40
góllal. Az NB III-ban gólerős játékával sokat tett a csapat sikeréért
és élvezte a nézők szeretetét.

Nagy Vencel

1958-ban a JSE igazolt játékosa
lett, az ifjúsági csapatban játszott.
1962 őszén a JSE I. csapatában
futballozott. Csatárként kezdte, de
ha szükség volt rá a védő feladatait is remekül látta el. 1965-ben,
1967-ben is a bajnok csapat tagja
volt.

Ságodi Antal

1964-től a JSE első csapatának
lett tagja jobb hátvédként, ebben
a pozícióban játszott mindvégig.
Öt bajnokságot nyert a JSE első
csapatával. Tagja volt annak az
NB III-ban szereplő csapatnak,
mely az 1971/72. évi bajnokságban 3. helyezést ért el középcsoportban.

Közülük többen köszönetüket fejezték ki Jánoshalma Városi önkormányzatnak és Jánoshalma
lakóinak a kitüntetésért.
Most két köszönő levélből
idézünk:
Igen Tisztelt Polgármes-

ter Úr! Megtisztelő levele nagy örömet szerzett
számomra. Sokat jelent
annak tudata,hogy ennyi
év után is emlékeznek
rám,sőt értékelik mindazt
a munkát,melyet a városért végeztem! Bevallom
Önnek,hogy életem legszebb,legboldogabb tíz
esztendejét Önök között
éltem,melyet most megköszönök a város minden
polgárának! Mindig is úgy
éreztem,ez a város mes�sze kiemelkedik környezetéből korszerű gondolkodásával,humánus magatartásával,baráti közösségével,melyben megtisztelő és kellemes volt élni!
Elnézést kérek,amiért az
ünnepség sorozaton nem
lehetek ott,de biztosíthatom Önt,hogy szívemmel és gondolataimmal ott
leszek önök között!
Tisztelt Polgármester
Úr,kívánom Önnek,hogy
az Önre jellemző szellemiséggel és eredményesen vezesse tovább ezt
a tehetséges várost! Én
pedig maradok mindörökre szerető tisztelője Jánoshalma minden polgárának! (Arra is jól emlékszem,ahogy Polgármester Úr belőtte a Csepelnek
a továbbjutást jelentő 11–
est!!!) Tisztelettel és baráti
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szeretettel Zag József.
Tisztelt Polgármester Úr!
Meglepő és megható számomra testületének
döntése kitüntetésem tárgyában. Immár fél évszázad telt el azóta, ahogy
a népi mondás tartja ,,rég
volt, igaz sem volt’’. Kétségtelen a VII. évtized
volt a jánoshalmi labdarúgás csúcsa. Illetve ,,aranykora”. Ami a csillagok mai
állása szerint megismételhetetlen! Ennek voltam
én egyik epizódistája. Utólag végiggondolva: Könnyű
helyzetben voltam. Olyan
közösségbe kerültem, ahol
a vezetők (Mrazek Tibor,
Szabó Sándor, Cimmermann Lajos),és a játékosok (Csernák Sanyi, kapustól kezdve Maráczi Laci,
Fenyvesi Laci balszélsőig bezárva) szeme előtt
egy cél lebegett, hogy két
hetente zsúfolásig megtöltött pályán, a szurkolókat
lelkes játékkal megörvendeztessék.Nekem csak az
volt a feladatom, hogy a
csapatot a legjobb tudásom szerint, erőnlétileg és
taktikailag felkészítsem.
A lelkesedést, a jánoshalmi szívet otthonról hozták. Igazi jánoshalmi patrióták voltak. Igaz, ehhez
kelletek a nagy elődök:

Majoros Tanár Úr, Rendek
Pisták, Taskovicsok, Fenyvesi Máté példaképek.
Polgármester Úr! Kitüntetését nagyon megköszönöm. Unokám augusztus 20-i esküvőjén mind a
hat unokámnak dicsekedni
fogok vele. Viszont a családi esemény miatt, sajnálattal rendezvényükön nem
tudok részt venni. Sok szeretettel: Csongor János
Tisztelettel emlékezünk
az „arany” csapat elhunyt
vezetőire
és edzőire:
Herédi Kálmán, Dr. Hőnig
Ferenc, Szabó Sándor,
Csernók Imre, Czimmermann Lajos, Bogdán Gusztáv, Mrazek Tibor
Tisztelettel emlékezünk
az „Aranycsapat” elhunyt
játékosaira:
Madarász
Ferenc, Molnár Ferenc,
Rendek István, Németh
Jenő, Pintér Lajos, Taskovics Tibor, Ádám István, Angeli József, Csernák Sándor, Faddi Mihály,
Fenyvesi László, Szécsi
István.
Gratulálok a kitüntetetteknek! További jó egészséget, szakmai sikereket,
a magánéletükben tartalmas és boldog éveket kívánunk!

Halas Concert Band koncertje augusztus 20-án
A Halas Concert Band rég óta, nagy izgalommal készült a jánoshalmi
fellépésre, hiszen a pandémia okozta kényszerszünet óta jószerével ez
volt az első nyilvános fellépésük nagy közönség előtt.

A Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar, mai nevén a Halas Concert
Band jogelődje, a MÁV Vasutas Fúvószenekar 1950-ben alakult. Az
elmúlt évtizedek során a zenekar számos átalakuláson ment keresztül.
A jelenlegi zenekar művészeti vezetője és karmestere - 2013. szeptemberétől - Lauer Zsolt, aki a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola
harsona tanára.
Az elmúlt évek során jelentős változások történtek az együttes életében. A létszám megduplázódott, sok fiatal tehetség csatlakozott a zenekarhoz, és a repertoár is megújult.

Rendszeres részvevői Kiskunhalas és környéke kulturális életének,
állandó szereplői a Város napja ünnepségsorozatnak, a Szent Iván-éji
ünnepségnek, a Szüreti fesztiváloknak és az állami ünnepségeknek,
ezen kívül az együttes évek óta szervez önálló koncerteket és koncertsorozatot is „Fúvósok a pódiumon” címmel.
2016-ban a Zenekar és az Egyesület megkapta, Kiskunhalas Város
Pro Urbe díját.
Az zenekar egy komoly hagyományokkal rendelkező, és a helyi tradíciókat ápoló, de folyamatosan megújuló, modern együttes. Műsoraik
összeállításakor a szakmai igényességen túl, a legfőbb cél, hogy változatos, izgalmas, és vidám műsorral kedveskedjenek közönségüknek.
Repertoárjukon a klasszikus műveken, indulókon kívül ismert világslágerek, s azok modern
feldolgozásai, jazz, popés filmzenék egyaránt
szerepelnek. Mind ebből
adtak nagyszerű és nagy
sikerű koncertet augusztus 20-án városunk Főterén, melyet a közönség
szünni nem akaró vastapssal jutalmazott.
Az augusztus 20-dikai
ünnepi program a Szózattal zárult
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2020. szeptember

Katonai Toborzónap volt Jánoshalmán

A Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala szervezésében Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság munkatársának részvételével Katonai Toborzónap volt
2020. augusztus 3-án Jánoshalmán.
A Magyar Honvédség toborzása egyben munkavállalással kapcsolatos
tájékoztató is volt az álláskeresők számára, amelynek a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalma, Kölcsey u. 12. sz. alatti épülete adott otthont.
Több mint 10 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás.
A Magyar Honvédség azoknak az állampolgároknak kínál alternatívát,
akik a járványügyi helyzet miatt vesztették el munkájukat. Számukra az úgynevezett speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat jelenthet átmeneti megoldást, mely 6 hónapra vállalható. A felvételhez betöltött 18. életév, erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság, valamint egészségügyi
vizsgálat szükséges. Az első képzések július 1-jén elindultak, szeptemberben újabb kezdődik. Minden jelentkező a lakóhelyéhez legközelebbi kiképzőhelyre kerül, ahonnan minden nap haza utazhat a családjához. Ingyenes utazás, ruházati költségtérítés valamint napi egyszeri étkezés biztosított. A szolgálat újabb 6 hónapra meghosszabbítható, azonban lehetőség
van áttérni a szerződéses, illetve a műveleti vagy területvédelmi tartalékos
katonai szolgálatra is.
Az érdeklődőket Kecskeméten a Lunkányi János utca 1. szám alatt
lévő irodában várják, ahol tájékozódhatnak a Magyar Honvédség

által kínált lehetőségről, illetve tájékozódhat a www.hadkiegeszites.
hu oldalon valamint a 06-76-581-600 / 33-62 telefonszámon.
A Jánoshalmán megtartott rendezvényen 101 fő érdeklődő jelent
meg, akik közül a munkalehetőség iránt komolyan érdeklődött 12
fiatal.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Fogyasztóvédelmi hatóság:
zajlanak a nyári idegenforgalmi főszezon ellenőrzései

A hazai fogyasztóvédelmi politika középpontjában kiemelten a családok védelme, biztonsága áll. Ebből kifolyólag nem titkolt szándék,
hogy mind a hagyományos kereskedelemben, mind az online értékesítés terén is a fogyasztói igényekhez igazodó, biztonságos termékek és
szolgáltatások jelenjenek meg a piacon.
A fogyasztóvédelmi hatóságnak évről-évre a nyári szezon kiemelt időszak a hivatalból lefolytatott helyszíni ellenőrzések tekintetében. A hatósági
jelenlétet mind a belföldi, mind a külföldi turisták jelenléte indokolja. A vizsgálatok elsősorban a turisták által leginkább látogatott helyszínek vendéglátó-ipari egységeit, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat érintik.
Az eddig szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy Bács-Kiskun
megyében a kifogásolási arány jelentős növekedést mutatva (az előző évekhez képest 2018. évben: 33,33 %, 2019. évben: 29,72 % ) mintegy 40%-ot
eredményezett.
Hiányosságként továbbra is előfordul a többletszámolás jelensége, mely
az ún. szűkmérésből adódik. Ez a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy
a többnyire térfogatra értékesített italok visszamérése során a kért, illetve a
hatóság által visszamért italmennyiség között negatív eltérés tapasztalható.
Összegszerűen mindez közel 1000 Ft-ot tett ki.
Feltártunk külső ártájékoztatásbeli hiányosságot is, amikor a külső ártájékoztatáson, valamint a belső ártájékoztatáson (pl. étlap, itallap) nem egyezik
meg a kínálatra vonatkozó árfeltüntetés.
Több esetben találkoztunk a joghatással járó méréshez használt mérleg
hitelesítésének hiányával is (kirívó esetként egy 6 éve nem hitelesített mérleg is előfordult).
Az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése során a tavalyi évben jellemzően nem került sor jogsértés megállapításra, azonban idén tapasztaltuk, hogy nem jól látható, és nem könnyen hozzáférhető helyen került kihelyezésre a vásárlók könyve (pl. fiók mélyén lapult), valamint nem nyújtottak
tájékoztatást a vendéglátó-ipari egység nyitvatartási idejéről.
Tekintettel arra, hogy a 18 éven aluli személyek egészségének megóvása különösen kiemelt társadalmi érdek, emiatt elengedhetetlen és szükségszerű a gyermek- és fiatalkorú személyek dohány- és/vagy alkoholtermékkel
való kiszolgálásának folyamatos fogyasztóvédelmi ellenőrzése.
Hangsúlyozandó, hogy a fogyasztóvédelem a kis/középvállalkozásokat az
első alkalommal feltárt szabálytalanságnál csupán figyelmezteti.
Bírságolásra többnyire ismételt jogsértés esetén, vagy például az említett
fiatalkorúakat érintő jogszabályi rendelkezésbe ütköző magatartás esetén
kerül sor, mely összegszerűen 500.000 Ft-ig terjedhet.
Eddig a kifogásolási arány közel 20%-ot eredményezett, vagyis minden 5.
esetben nem járt el a vállalkozás vagy annak képviselője körültekintően az
értékesítés során.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a családok biztonságára, amelynek érdekében a 2020. évi vizsgálati programban is hangsúlyosan jelenik meg a mutatványos berendezésekkel kapcsolatos ellenőrzés sorozat.
A fogyasztók biztonságának megóvása és a balesetek megelőzése érdekében kiemelt fontosságú, hogy az üzemeltetők a követelményeknek megfelelően, biztonságosan működtessék mind a vidámparkokba telepített állandó, valamint a fesztiválok, városi rendezvények, falunapok környékén alkalomszerűen felállított mutatványos berendezéseket.
A vizsgálat célja az előírt dokumentációk meglétének, tartalmi megfelelőségének, érvényességének, és a berendezések kötelezően feltüntetendő
jelöléseinek ellenőrzése, valamint azok nem megfelelősége esetén a jogszabályi előírások kikényszerítése.
Az aquaparkokban, kalandparkokban, nyári gyermektáborokban a vizsgálatok a berendezések megfelelőségi tanúsítványaira, a terhelhetőség feltüntetésére, a kezelő személyzet biztonságos működtetéshez szükséges képesítési bizonyítványaira, a berendezések adattábláin feltüntetendő jelölésekre, az üzemeltetési napló szabályos vezetésére terjed ki.
Amennyiben az üzemeltető úgy üzemelteti a mutatványos berendezést,
hogy:
●● annak biztonságosságáról a jogszabály által előírt módon nem győződött meg,
●● a berendezés terhelhetőségére vagy az egyszerre szállítható személyek
maximális számára vonatkozó információkat nem tüntette fel,
●● az időszakos műszaki vizsgálatot elmulasztotta,
●● továbbá az I. és a II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést kezelő személy nem tudta igazolni, hogy az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére őt kioktatta,
akkor megállapítható, hogy az üzemeltető veszélyezteti a felhasználók
életét, testi épségét, egészségét, s ezáltal vele szemben az üzemeltetés ideiglenes megtiltása indokolt! Mindemellett pedig a bírság kiszabásától eltekinteni nem lehet a kis- és középvállalkozások esetében sem!
Ezidáig végzett helyszíni ellenőrzések alkalmával valamennyi Bács-Kiskun megyei aquapark megfelelt a fogyasztóvédelmi előírásoknak!
Fogyasztóvédelmi ellenőrzés: Egyetlen kalandparkot sem kellett bezárni
A fogyasztóvédelmi hatóság a kalandpályák mindössze 6%-ának használatát tiltotta meg ideiglenesen országosan elrendelt témavizsgálat keretében, a feltárt dokumentációs hiányosságok pótlása után ezek is újra üzembe állhatnak.
A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a szezonindítás a szokásosnál
későbbre tolódott, a kalandparkok még csak részlegesen üzemelnek.
A nyári vakáció előtt megkezdett vizsgálat a kalandpályák – a kötélpályák
és kötélcsúszdák, függőhidak, mászófalak – üzemeltetési körülményeire, a
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biztonságosságot igazoló dokumentációkra irányult.
A fogyasztóvédelmi hatóságnak idén nem kellett bezárnia egyetlen
kalandparkot sem. A kalandpályák 16 százaléka nem felelt meg teljes körűen előírásoknak, ez a tavalyi 30 százalékhoz képest jelentős javulás. Megállapítható, hogy a korábban már vizsgált létesítményekben jellemzően sokkal
nagyobb körültekintéssel járnak el a pályák szezon eleji beindítása során.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Sikeres volt a kormányablak busz
munkája a jánoshalmi járásban

A jánoshalmi járásban a Kormányablak busz 2020. augusztus 10-13
között – négy településen- fogadta az ügyfeleket.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal helyszíni ügyintézésre szolgáló mobilizált ügyfélszolgálatát minden településen örömmel fogadták. A
szolgáltatást gyermekek, diákok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak egyaránt igénybe vették ezekben a napokban.
Az ügyintézési lehetőségről plakátokon és az interneten előzetesen is
értesülhettek az ügyfelek, akik így már várták a kormányablakbusz érkezését. Az első napon Kéleshalom községben volt ügyfélfogadás, kedden
Borotán 16 ügyben történt ügyintézés. Rém község esetében, ahol szórólapon az önkormányzat segítségével minden lakásba eljutott a hír, 56
ügykörben történt intézkedés.
Az ügyfélfogadás negyedik napján, csütörtökön, Mélykúton volt lehetőség ügyintézésre, ahol az ügyfélforgalom elérte a 60 főt.
A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés volt a legjellemzőbb, de szép számban előfordult diákigazolvány igényléssel, lakcímigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, Ügyfélkapuval kapcsolatos ügyintézés is. Nagyon sokan érdeklődtek szociális, egészségbiztosítási és
családtámogatási ügyekben.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Személyes Vállalkozói
Mentorprogram
A SEED Kisvállalkozás-Fejlesztési Alapítvány idén 30. éve dolgozik a magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók
szakmai ismereteinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése érdekében.
Az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében megvalósuló Személyes Vállalkozói Mentorprogramban a vállalkozások más nézőpontból
pillanthatnak rá üzleti elképzeléseikre. A vállalkozó tanulhat a személyes
mentora által megélt nehézségekből, azokból a kihívásokból, amelyeken
ő már átment. Segítséget kaphat a saját gondolatai célirányos rendezésében, döntések előkészítésében, több alternatíva kidolgozásával. Olyan
eszközöket ismerhet meg a gyakorlatban, amelyekről iskolában, tanfolyamon már tanulhatott, de azt nem tanították meg, hogy „valós harci helyzetben” miként lehet alkalmazni azokat (és miként ne), pl. stratégiai üzle-
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ti tervezési eszköztár, modern marketing eszközök, business networking,
ügyfél és folyamatszemlélet. A mentor segít a látásmódot kiszélesíteni, új nézőpontot találni saját tapasztalatai és kapcsolatrendszere révén.

Kik lehetnek mentoráltak?
●●Fiatal vállalkozások (35 év alatti személyek által többségében tulajdonolt és 35 év alatti személy által vezetett vállalkozások)
●●Női vállalkozások (Női többségi tulajdonossal és női ügyvezetővel bíró
vállalkozások)
●●Generációváltás előtt álló családi vállalkozások (akik tervezik, vagy már
benne vannak az utódlási folyamatban, akár családon kívüli, akár családon belüli személy veszi át a vezetői, tulajdonosi szerepek egy részét,
vagy egészét)
●●Újratervezők - a COVID-19-járvány gazdasági hatásai által életképességükben megrendülő kkv-k: Mindazok a bejegyzett vállalkozással rendelkezők, akiknél a járvány hatására visszaesett a bevétel, ügyfélszám,
a vállalkozás létszáma, vagy a vállalkozói tevékenység folytathatóságát
alapjaiban rendítette meg a kialakult pandémiás helyzet.
A vállalkozás méretét és működési idejét tekintve nincs megkötés, egyéni vállalkozások, mikro vállalkozások és induló vállalkozások is jelentkezhetnek a
konvergencia régiókból. (Pest megye kivételével az ország egész területe.)
Mit nyer a részvétellel, aki jelentkezik?
• Egy tapasztalt vállalkozó támogatását vállalkozói céljainak megvalósításához.
• Speciális tanácsadás igénybevételi lehetőségét a program ideje alatt
(marketing, jog, szervezetfejlesztés, személyes hatékonyság fejlesztés, értékesítési és tárgyalási készségek fejlesztése).
• Új kapcsolatépítési lehetőségeket egy értékteremtő vállalkozói közösség részeként.
• Tudásmegosztó (online) rendezvényeken történő részvétel lehetőségét.
A programban való részvétel ingyenes!
Részletek: www.vallalkozztudatosan.hu és a https://mentorprogram.seed.hu/
oldalakon.

8.

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Közösségi életünkből

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Borota – Tánctábor

Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, Borota Községi Önkormányzat által megvalósított EFOP
1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon
vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében 2020. nyarán
több más sikeres program mellett, Tánctábort valósított meg.

A néptánc oktatásra rendszeresen járó, iskoláskorú gyermekek számára 1
hetes (5 napos) tánctábort szerveztünk Kunfehértón, ahol összesen 11
gyermek és 2 felnőtt vett részt.
A táncoktatáshoz hozzátartozik a
magyar és
a különböző nemzetek kulturális hagyományainak megismerése,
különböző
táncos motívumok, népdalok elsajátítása. A tábor időtartama alatt a gyerekek megismerték a dunántúli dialektus terület jellemzőit. Földrajzi elhelyezkedését,
tagoltságát, a lakosság múltbéli megélhetési lehetőségeit, népszokásait, táncalkalmait, jellemző zenei világát. Megismerkedtek a dialektus terület
motívumkincsével. A gyakorlás részét képezte a szabad improvizáció alkalmazása. Ezáltal a gyerekek a tanult motívumokból képesek voltak megalkotni a saját táncfolyamatukat.
A táncos foglalkozások mellett, csoportfoglalkozások keretében egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakember fejlesztette a gyermekek önismeretét.
A gyermekek az 5 nap alatt jobban megismerték egymást és szoros barátság alakult ki köztük. Azért is tartjuk fontosnak a tánctábort, mert így egy
összetartó közösség alakulhatott ki.
A gyermekek hazaérkezésük napján előadták a szülőkből álló
közönségnek az 5 nap alatt megtanult táncos koreográfiát. A
szülők nagyon büszkék voltak a gyermekeik elsajátított tudására.
A program az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „„Együtt
vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül valósult meg. A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Hajós
Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község
Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.
A konzorciumvezető: Jánoshalma
Városi Önkormányzat.
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Hajós Város Önkormányzatának
programjai 2020. évben

Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, Hajós Város
Önkormányzata által megvalósított EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében 2020. éven
szervezett programok:
——Baba Mama klub:
A program célja,
hogy a kismamák
megbeszélhessék tapasztalataikat a gyermekneveléssel kapcsolatban, cél az együttjátszás, sváb mondókák dalok közös
tanulása.
Megrendezésre került 9 alkalommal, átlagosan 12 fő részvételével.
——Sportoljunk együtt programnap: Sportos vetélkedők, és számos sportprogram kerül megvalósításra
Megrendezésre került 2 alkalommal.
——Egészséges táplálkozók klubja: A program célja, az egészséges ételek
bemutatása, elkészítése, receptek és tapasztalatok cseréje
Megrendezésre került 7 alkalommal.
——Anyatejes táplálás fontosságáról tanácsadás: Az anyatejes táplálás
fontosságának bemutatására és a csecsemők egészségének megőrzése érdekében
Megrendezésre került 8 alkalommal
——Sváb Táncház: Bemutatásra kerülnek a sváb táncok. A táncegyesület
tagjai alaplépések tanítása után közös táncolással adják tovább az érdeklődőknek a sváb tánchagyományokat. A rendezvény az idősek és a fiatalok közösségépítését szorgalmazza
Megrendezésre került 3 alkalommal.

——Sváb népzenei estek: Bemutatásra kerülnek a sváb népzenék, melyet a nemzetiségi fúvószenekar tagjai adták elő. A
rendezvény az idősek és a fiatalok közösségépítését szorgalmazza
Megrendezésre került 3 alkalommal.
——Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat preventív programja:
Hátrányos helyzetű gyermekeknek és szüleinek nyújt segítséget a program. Foglalkozások: kerékpártúra, problémamegoldás melyen a hétköznapokban felmerülő problémák megoldásában
nyújt segítséget
Megrendezésre került 2 alkalommal
——Sport és fitneszóra: A program célja: a lakosság egészségmagatartásának fejlesztése
Heti rendszerességgel került megrendezésre. Volt olyan alkalom, amikor 65 fő vett részt a programon.

Közösségi életünkből
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Jánoshalma Város Fiataljainak
közösségépítése

Jánoshalma Városi Önkormányzat által megvalósított EFOP 1.5.316-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és
itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
című projekt keretében 2020. évben szervezett programok:
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Konzorcium facebook oldalon, vagy a +36307233981-es telefonszámon.
Környezetvédelmi vetélkedő
Az idei Környezetvédelmi vetélkedőt a Koronavírus-járvány miatt
online szerveztük meg. A vetélkedő két hétig tartott. A vetélkedőn 14-en
vettek részt.
Kétkeréken klub
Már 21 alkalommal valósult meg kerékpártúra Jánoshalmáról szomszédos, és jóval távolabbi településekre is: Bajára, Tataházára, Palicsra, de már a Tisza-tavat is körbe kerekezték. A klub két vezetője mindent megtesz, hogy a kerékpározni szeretők, szép és biztonságos utakon kerekezhessenek. Érdeklődni Varga Ferencnél a +36208232895 -ös
telefonszámon lehet.

Ifjúsági Tér

Az Ifjúsági tér program lehetőséget biztosít a jánoshalmi fiataloknak,
hogy szabadidejüket értelmesen és építő közösségben töltsék el. A programon lehetőség van: Nintendó Switch játékkonzol, csocsó, Klask, és
különböző modern társas és partijátékok ingyenes használatára.
A programnak az Imre Zoltán Művelődési Központ ad helyet, havonta
1 alkalommal péntekenként, 19:00-tól. A részvétel ingyenes.

Modern sport és játékkör

A modern sportklub keretében olyan, Magyarországon még kevéssé
ismert sportjátékokat próbálhatnak ki a résztvevők, melyek kiváló szórakozást nyújtanak. Kipróbálhatják az Ultimate, Kin-ball, lacrosse, kickball
és még sok más szuper sportágat.
A helyszín időjárástól függ, általában a Batthyányi utcai lovaspálya, a
Gimnázium tornaterme vagy pályája.

A társasjáték klubban lecseréltük a Monopolyt EladLakra, a Rizikót
Ethnos-ra és a Ki nevet a végén? helyett is inkább az Eldorádó Legendájával játszunk. Olyan játékok ezek, amik modernek, szórakoztatóak és
jobban kielégítik a fiatalok igényeit. Helyszín: Római Katolikus Plébánia,
pénteken esténként 18:00-tól. Az alkalmakon való részvétel ingyenes,
de jelentkezni szükséges. Jelentkezni lehet: az EFOP-1.5.3 Jánoshalmi

Horgász tábor

28 gyerek vett részt a június 29 és július 3. között megvalósult horgász táborban, melyet a Jánoshalma Városi Önkormányzat a Jánoshalmi Horgászegyesülettel együttműködve szervezett meg. Az 5 nap
alatt a gyerekek megtanultak horgot kötni és hogy mi a
különbség a bojlis és a fenekező horgászat között. Komáromi Róberttől és az idősebb
horgászoktól is sok gyakorlati horgász fogást leshettek el.
Horgász verseny
Július 4-én horgászverseny került megszervezésre.
A Fürdő utcai Strand tó partján együtt versenyeztek felnőttek és ifjak, és együtt hódoltak a természet szépségének és a hal
magasztosságának.

Nyári napközi

A Jánoshalma Városi Önkormányzat második alkalommal szervezte meg a Nagycsaládosok Jánoshalmi Egyesületével együttműködve,
2020. 07.13 – 08. 07. között a nagycsaládos
Nyári napközit a Római Katolikus Plébánián. A programokon gyerekek és szülők együtt vettek részt. Minden napra
változatos, élménygazdag programokat biztosítottunk: kerékpártúra, kézműves foglalkozás, sportprogramok,
csúzlilövészet és társasjátékos programok.

10.
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. Kéleshalom – 2020. évi programok
Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, Kéleshalom Községi Önkormányzat által megvalósított EFOP 1.5.3-16-201700082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében 2020. évben szervezett programjai: „Edzésre fel” Gerinc Torna, Fitnesz,

Pilátes, Felnőtt és gyerek Jóga. Településünkön a pályázat keretén belül
működik „Régi és új ízek receptje „címen főzőklub is, melyben az idősek és
a fiatalok adják át egymásnak főzési tapasztalataikat.

Programok szeretnénk kiemelni a Gyermek jógát, melyet
Mogyórósi Henrietta jóga oktató tartott. Nagyon nagy sikere
volt, a gyerekek nagyon szerették és lelkesen végezték el a
játékos jóga gyakorlatokat. A gyerekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, amelynek minden egyes pillanatát átszövi a mese és a játékosság. Célja a gyerekek mozgásigényének kielégítése, érzelmi intelligenciájának fejlesztése.
A rendszeres gyerekjóga foglalkozások testi, lelki és szellemi
szinten egyaránt megalapozzák a gyerekek egészséges életét, segítenek a feszültség, a stressz és az elfojtott érzelmek
oldásában, erősítik az immunrendszert, növelik a vitalitást.
A program az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „„Együtt
vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül valósult meg. A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község
Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.

A konzorciumvezető: Jánoshalma Városi Önkormányzat.

2020. szeptember

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Kunfehértó település fiatalok
közösségépítése - Nyári napközi.

Az elmúlt hónapokban körülöttünk zajló változásokból, akik talán a legjobban
érzékelték környezetükben a számukra ismeretlen feszültségeket és mindenhonnan csak az ijesztő híreket hallották, az a fiatal korosztály, az óvodások és az iskolások voltak. Ők még nem képesek az események mögötti indokokat feldolgozni. Az, hogy milyen pszichés hatást gyakorolt a karantén, az iskola, valamint a társas interakciók hiánya erre a korosztályra, ez
a jövőben fog kiderülni. Ebben a „rendkívüli helyzetben” igyekeztünk kicsit
pótolni a gyerekeknek
azt az időt, amit társaikkal vidáman, önfeledten eltölthetik.
A program július
végén valósult meg.
(2020.07.20- 07.31.) A
két hét alatt közel 40
gyermek vett részt a
programon.
A programok folyamán
a gyerekek játékos formában ismerkedtek
meg az egészséggel
és annak megőrzésével kapcsolatos eszközökkel, környezetükkel, és a természettel.
A Mesehős-képzőben a résztvevők megtanulhatták, megtapasztalhatták,
hogy milyen egy hős, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és mitől válik
azzá. A résztvevőknek próbatételeket kellett kiállniuk, hogy végül ők is
(mese)hősök lehessenek. Ennek célja elsősorban az volt, hogy a próbák
során a gyermekek saját értékeiket megerősítsék, önismeretüket, kitartásukat fejlesszék, mindezt játékos kereteken belül.
A tábor utolsó napján akadályversenyt, valamint gyurmafigurákból kiállítást
rendeztek, ahol megtekintették egymás munkáját.
A napköziben minden nap 8-16 óráig vártuk a gyerekeket és napi háromszori étkezést biztosítottunk számukra.
A program az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „„Együtt
vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül valósult meg. A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Borota
Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község
Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.
A konzorciumvezető: Jánoshalma
Városi Önkormányzat

2020. szeptember

Közösségi életünkből
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Miniszteri köszöntő

Mélykút: Ifjúsági klub, Mozgásterápia
Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, Mélykút Város Önkormányzat által megvalósított EFOP
1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon
vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében 2020. nyarán megvalósult programok: Ifjúsági klub, Jóga óra, Mozgásterápia, Neet
klub, Óvodai úszásoktatás, Sport-fitnesz órák, Tanácsadás.
Sikerült minden vállalt programelemet teljesítenünk, közülük szeretnénk kiemelni a Mozgásterápiát és az Ifjúsági klubot. Ezek a
programok jól reprezentálják azt a törekvést, hogy a város lakosságának teljes szegmensét megszólítsuk a pályázat által megrendezett programok révén.
Az Ifjúsági klub célja, hogy összefogja a város fiatalságát, alternatív szórakozási lehetőséget és aktív pihenést
biztosítson számukra. A klub foglalkozásainak a mélykúti
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola,
valamint a Művelődési ház adott helyet. A foglalkozások során
változatos programok várták az érdeklődőket. Többek között:
beszélgetés, felolvasás, teázás, néptáncoktatás, laptop és tablet
használat. Az utóbbiak beszerzésére a pályázat adott lehetőséget. Úgy érezzük, hogy a klub működése eredményes és remek
lehetőséget biztosít a fiataloknak a közösségépítésre, egymás
megismerésére valamint kulturális örökségük megőrzésére is.

Az idősebb korosztály számára a Mozgásterápiás foglalkozások biztosítottak egészségmegőrzési lehetőséget a mélykúti
Eszi Idősek Otthonában. A lakók nagy örömmel fogadták a szakképzett gyógytornász segítségét. Egyre több pozitív visszajelzés érkezett, az idősek egyre nagyobb számban és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozásokon, melyeknek célja az egészségmegőrzésen túl a résztvevők rehabilitációja is volt.
A program az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú
„„Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül valósult meg. A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat,
Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.
A konzorciumvezető: Jánoshalma Városi Önkormányzat.

Molnár Máté nyugállományú őrnagyot 80. születésnapja alkalmából „EMLÉKLAPPAL” köszöntötte Dr. Benkő Tibor Magyarország Honvédelmi Miniszter és Korom Ferenc vezérezredes a Magyar Honvédség
parancsnoka.
A MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
parancsnoka a Bács-Kiskun Megyei 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda útján gratulált Molnár őrnagynak.
A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület nevében az egyesület
vezetősége tett látogatást és köszöntötte az őrnagy urat.
GYPCS
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Hegyen-Völgyön/
Két keréken a Balatonnál
Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, Rém község
Önkormányzata által megvalósított EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében második alkalommal szerveztünk kirándulást, 2019. évben Miskolctapolca, ebben
az évben Badacsony volt az úti cél. Mindkét programnak óriási sikere volt a
résztvevők körében. A kirándulás elsődleges célja az aktív részvételen alapuló, értékteremtő szabadidő eltöltésén keresztül elősegíteni a településünkön élő gyermekek, felnőttek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását. A program elsősorban a településünk önkéntesei, aktív résztvevőinek
szól, de rendszeresen a hátrányos helyzetű családoknak és egyéneknek is
biztosítunk ezáltal tartalmas kikapcsolódási lehetőséget.
Ezek a kirándulások az itt élők számára nagy jelentőséggel bírnak, hiszen
segítségükkel a személyiségfejlesztés (helyi Karitász Szervezet közreműködésével) és a jó hangulat egyaránt biztosított.
2020. június 26-án a reggeli órákban indultunk el busszal Badacsonyba. Kedvező időjárást jeleztek a meteorológusok az előttünk álló hétvégére. A gyülekezés is és az utazás is nagyon jó hangulatban telt.
A megérkezést követően a szigligeti várat néztük meg. Finom vacsorával
töltekezhettünk, szórakoztató beszélgetések, séták keretében igyekeztünk
megosztani élményeinket és egymást jobban megismerni.

2020. szeptember

A délutáni program sétahajózás volt. A leegyeztetett időpontban már várták a
csoportunkat a keszthelyi hajóállomáson és felszállva a hajóra egy egyórás,
kellemes, napsütéses hajókázással tölthettük a délután hátralévő részét.
A harmadik nap a tapolcai tavasbarlangot látogattuk meg. Megismerkedhettünk a tavasbarlang érdekes földtörténeti kialakulásával, a felfedezésével és
az emberi egészségre gyakorolt jótékony hatásával. Ezután sor kerülhetett
egy körkörös csónakázásra a barlangi tavon.

A barlangtúra után hazafelé vettük az irányt. A hazafelé úton megálltunk Tihanynál,
megnéztük az apátsági templomot, a csodaszép panorámát a
Balatonra és egy bő órát sétáltunk és nézelődtünk a levendulás utca forgatagában.
A három nap tartalmasan telt
el. A sokféle program és a
közös étkezések is lehetőséget nyújtottak arra, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk,
mélyebben megismerhessük egymást. Azt gondolom,
hogy az ilyen és ehhez hasonló élménydús alkalmakkal hatékonyan lehet az embereket közelebb vinni
egymáshoz, hogy sikeresebben tudjanak a jövőben együttműködni és egymás segítségére lenni.

Június 27-én az egészséges életmódot tartva szem előtt négyórás kerekezésre indultunk a Balaton parti kerékpárúton. A legkitartóbbak eljutottak Szigligeten túlra, így ők kb. 16 kilométert kerékpároztak. A fiatalok egy kisebb csoportja pedig megkerülte a Badacsony hegyet.

A program az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „„Együtt vagyunk,
otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül valósult meg. A Konzorcium
kút
tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, MélyVáros Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.
A konzorciumvezető: Jánoshalma
Városi Önkormányzat.

2020. szeptember

Közösségi életünkből

Elmaradnak a
színházi előadások

A város vezetése és a szervezők közös döntése alapján, - a járványhelyzet szabályainak felelősségteljes figyelembevételével és a közönség egészségének megóvását szem előtt tartva – az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban 2020-ra tervezett színházi előadások
elmaradnak. A bérletet vásárlóknak a vételár háromnegyed részét vis�szatérítjük. Az érintetteket a további teendőkről értesíteni fogjuk. Megértésüket köszönjük.
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Felújítási munkálatok
befejeződtek

Járdafelújítások

Áprilistól az Imre Zoltán Művelődési Központban pályázati források
felhasználásával a Városgazda Kft. szakembereinek közreműködésével karbantartási, felújítási munkák kezdődtek. Megvalósult az Imre Zoltán emlékszobában, az aulában és a karzaton a járólapok cseréje, a belső udvarnál a tető szigetelése. A tisztasági festés után a rendezvényterem és az aula falára is burkolat került, valamint a lámpatestek cseréjére is megtörtént, amelyek ezentúl energiatakarékos izzókkal működnek.

Az Önkormányzat már idén pályázatot nyújtott be járdák építésére a
Belügyminisztériumhoz annak érdekében, hogy 2021-től tervszerű járdaépítési munkálatok kezdődjenek a városban. Lakossági bejelentések
alapján, a Városgazda Kft. munkatársai idén is készítenek új járdákat,
vmint. az a megoldás is működik, hogy az Önkormányzat adja a szükséges anyagokat, a lakosok pedig a megfelelő szakmai irányítás mellett
elvégzik a kivitelezést.
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Elhunyt
Horváth Ferenc polgárőr

2020. szeptember

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Balatoni nyári táborozások

Augusztus 24-én életének 74. évében költözött az örök hazába a sokak által ismert Horváth (Nátó)
Ferenc polgárőr, aki a korábbi két helyi polgárőr szervezet egyesülése után éveken át irányította az új
egyesületet. Tevékenykedett a megyei és országos polgárőr szervezeteknél is.
Nyugodjék békében!

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 idén
két alkalommal is szervezhettünk nyári tábort a Balatonon. A táborban résztvevők számára teljes ellátást (utazás, szállás, étkezés) biztosítottunk.
Az első alkalom augusztus 3-9. között valósult meg, ahol a járás településein működő Család és Gyermekjóléti Központ/Szolgálatok javaslata alapján kiválasztott 26 családnak tudtuk biztosítani a „Bentlakásos családi képzést” Balatonszemesen. A táborozáson összesen 100 fő vett részt, akiknek
öt pedagógus biztosította a képzést, valamint öt Gyerekesély pályázat munkatárs szervezett fakultatív szabadidős programokat. Az „Ismerjük meg a
Balatont! Környezetünk értékei” elnevezésű képzésen hétfőtől péntekig öt
különböző tematika került feldolgozásra: 1. A Balaton, 2. A víz, 3. Hulladékgazdálkodás, 4. Energiagazdálkodás, 5. Fenntarthatóság. A táborozás hatodik napján a képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt vehettek át a résztvevők. Emellett a hét során nagy figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kötelező programok mellett a családoknak kellő mennyiségű szabadidejük maradjon strandolásra, kirándulásra, valamint a környék nevezetességeinek felfedezésére is.

A második alkalomra, 2020. augusztus 19-23. között került sor a Közösségi
Ház „Nyári táborozás” programelem keretében. A tábor helyszínéül ebben az
évben is Bonyhád Város Gyermek és Ifjúsági Üdülője szolgált Fonyód -Alsóbélatelepen, ahol 20 hátrányos helyzetű gyerek nyaralhatott. A táborozás
első napján ellátogatott a táborba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóbusz programja, a hét további részében pedig a résztvevők - többek között
- megcsodálhatták a Balatont és a szemközti Badacsonyt a fonyódi kilátópontról. Meglátogatták a fonyódi kikötő vízi rendőrségét, ahol a biztonságos fürdőzés szabályainak megismerése után a rendőrség motorcsónakjait
is kipróbálhatták. Mindezek mellet a legnagyobb hangsúly a kitűnő időjárásnak köszönhetően természetesen a strandoláson és a közös játékon, sportoláson volt. A hét végén a gyerekek nehéz szívvel vettek búcsút a Balatontól és a Hegyháti járásból érkezett táborozóktól, akikkel jó barátságok alakultak ki a nyaralás során. A remekül sikerült tábor végén nagyszerű élményekkel gazdagodva térhettek haza a résztvevők.
A program
az
EFOP
1.4.216.2016.00020 azonosítószámú
„Együtt könnyebb” prevenciós és
társadalmi felzárkóztató program
a gyermekszegénység ellen projekt keretein belül valósult meg.

Közösségi életünkből
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Hozd ki a legjobbat mindenből!
Az iskolakezdés margójára:
Mama, feladom. Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy tovább harcoljak.
Minden rosszra fordul, és ha végre sikerül egy problémát megoldanom,
jön egy másik, ami tízszer rosszabb. Esküszöm, feladom.
Ekkor a nagymama rám nézett, letörölte a könnyeket az arcomról, majd
bevitt a konyhába. Három tálba vizet töltött, majd felrakta a tűzhelyre.
Amikor elkezdtek forrni, mindegyikbe mást rakott. Az elsőbe sárgarépát,
a másodikba tojást, a harmadikba pedig kávébabot tett. Húsz perc múlva
a nagymama elzárta a gázt mindegyik edény alatt, majd egyenként kivette tányérra, ami megfőtt bennük.

Mondd el, mit látsz – kérdezte tőlem. Répát, tojást és kávét. Fogd meg
a répát, törd össze a tojást, majd igyál egy korty kávét.
Nem nagyon értettem mire megy ki a játék, de belementem, mert tudni akartam.

Információkkal és
állásajánlatokkal segítjük
sikeres elhelyezkedését!
Jánoshalmi Járási Hivatal
Jánoshalma
Kölcsey Ferenc utca 12.
2020. szeptember 14.
11:00 – 13:00

Látod, édesem, mindegyiket ugyanaz a csapás érte, mégis teljesen
máshogy reagáltak. A répa erős, kemény és könyörtelen. Azonban miután a forró vízből kivettük lágy és gyenge lett. A tojás először törékeny
volt, hiszen csak egy vékony héj védi. A forró víz hatására viszont a belseje megkeményedett.
A kávé viszont teljesen máshogy reagált. Ahelyett, hogy megváltozott
volna, ő változtatta meg a vizet.” Te melyik vagy?” – kérdezte.
Amikor csapás ért, hogyan reagáltál? Egy répa vagy, aki erősnek tűnik,
de a fájdalom hatására meggyengül és elveszíti az erejét, vagy a tojás,
ami alkalmazkodik, de idővel megváltozik, és megkeményedik belülről?
A szellemiség bennünk egy folyadék, éppúgy, mint ezekben. Ha valami rossz történik, attól edzettebbek és rugalmatlanabbak leszünk. Kívülről ugyanúgy nézünk ki, de belül megkeseredünk és megkeményedünk.
Olyan vagy, mint a kávébab? Amikor a víz felforrósodik, szabaddá
teszi a kávét. Mindent eláraszt a csodálatos illat, és a víz íze is teljesen
megváltozik. Kávé lesz belőle. Ha te olyan vagy, mint a kávé, a legros�szabb helyzetekben ahelyett, hogy feladnád, jobb és erősebb leszel, és te
magad változtatod meg a körülményeket magad körül. Legyél kávé, édesem. Mindig próbálj meg a kávé lenni!
Ekkor végre megértettem, a legboldogabb emberek nem attól boldogok, hogy minden tökéletes körülöttük, hanem attól, hogy próbálják a legjobbat kihozni mindenből, ami az útjukba kerül.
Ne hagyd, hogy a rossz dolgok megtörjenek téged. Próbálj meg tanulni belőle, és bocsáss meg, amikor csak tudsz. A próbálkozásod segítsen,
hogy erőssé válj! Imával:
Sándor atya
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A dietetikus tanácsai

Hozzátáplálás: mikor és mit ehet a baba?

Mikor kezdjük a hozzátáplálást? Akkor, amikor a
gyermek neurológiailag és pszichésen is megérett
rá, ez betöltött 4-6 hónapos kor után várható, azaz
például 4,5 hónaposan is lehet kezdeni a hozzátáplálást, ha úgy alakul (például kevesebb a tej). Akkor érett meg a gyermek a hozzátáplálásra, ha segítséggel ugyan, de stabilan ül, fejét és nyakát jól tartja, mozgatja, irányítja. Nagyon fontos, hogy a hozzátáplált ételeket kanállal etessük, és ne cumisüvegből tápláljunk hozzá!
Négy hónapos kor előtt egyértelműen nem javasolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert veszélyes lehet és károkat okozhatunk a gyermeknek. Hat
hónapos kor után pedig a hozzátáplálást már muszáj elkezdeni, mert az
anyatej önmagában ebben a korban már nem elég, nem tartalmaz elég
energiát, fehérjét, vasat, cinket, vitaminokat.
Nagyobb, puhább ételdarabokat 8-10 hónapos korban a gyermek saját
kezével megfoghat, rágicsálhat: jó megoldás, ha akkorára vágjuk az ételdarabokat, amekkora a gyermek ujja, erre a célra kiváló étel a banán,
avokádó is.
Arra figyeljünk, hogy először egyféle összetevőjű ételt készítsünk (ez
lehet pl. burgonya, vagy répa is), és 3-5 napig ezt javasolt adni kiegészítésképp az anyatej mellé. Ez azért fontos, mert ha egy időben többféle
új ételt kezdtünk el adni, és néhány nap múlva allergiás tünetek, hasfájás jelentkezik, senki sem fogja megmondani, melyik ételt okozza. Figyeljünk oda, hogy mindig 3-5 napos folyamatos adás után vezessünk be az
újabb ételeket.

A glutént 4. hónap után, és még 7. hó előtt azonban mindenképp fokozatosan be kell vezetni, lehetőség szerint, amíg a csecsemő szopik (a
legújabb ismeretek szerint ez csökkenti a coeliakia, a diabetes mellitus
és a búzaallergia kockázatát). A 6. hónapban még kizárólag szopó csecsemőknél napi fél, vagy másnaponta 1 háztartási keksz pép formájában történő adása javasolt, amelynek elkészítéséhez lefejt anyatejet
vagy forralt és lehűtött vizet használhatnak. A kekszpép adható szoptatás közben vagy után, a csecsemő preferenciája szerint. A 4-6 hónapos
korban vegyes és mesterséges táplálásban részesülő csecsemőknél a
glutén bevezetése történhet vagy napi fél vagy másnaponta 1 háztartási keksz pép adása formájában ajánlott, amit célszerűen gyümölcshöz,
főzelékhez is hozzákeverhetnek vagy a főzeléket habarva, a habaráshoz maximum egész napra összesen napi 2.5g (1 csapott mokkáskanál)
lisztet használva.
Javasolt más allergéneket is adni a gyermeknek, persze földimogyorót nem egészben, hanem porítva, ételbe keverve vagy földimogyorókrémként egy picit. Ez igaz a tojásra, halra, tejtermékekre stb is. Tejtermék adása 6 hónapos kor után ajánlott (sajt, túró, joghurt stb), tehéntejet
is adhat már hat hónapos korban, olyan formában, ha azt kis mennyiségben főzéshez, étel elkészítéséhez használja. 12 hónapos kor alatt azonban nagyobb mennyiségű tej fogyasztása, ivása nem ajánlott!
Meg kell próbálni az ételeket minimális cukor és só hozzáadásával illetve anélkül készíteni.
Faragóné Hován Éva dietetikus
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Július és augusztus a
Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Július 3-án, Gyerekházunk az újranyitási protokollt szigorúan figyelembe véve megnyithatta kapuit. Kimondhatatlan öröm számunkra, hogy az
elmúlt két hónapban szép számmal érkeztek hozzánk anyukák a gyermekeikkel/babáikkal.
Napjaink legnagyobb részét leginkább az udvaron töltöttük, de még
így is sokat tudunk énekelni, mondókázni és bábozni. A nagy melegben
próbáltunk, olyan tevékenységeket kínálni, amelyek felkeltik a gyerekek
érdeklődését. Augusztusban több alakalommal lehetőségünk volt fürdőzésre, pancsolásra. Pszichológusunk Dr. Kinigopulos Márta mint, minden
hónapban, most is ellátogatott hozzánk, hogy választ adjon a bennünk
megfogalmazódott kérdésekre.
A Gyerekházban az augusztus mindig búcsúzással ér véget. A hónap
második felében meghitt ünnepség keretei között elköszöntünk azoktól

a szülőktől, és gyermekeiktől, akik ősztől már óvodában, vagy bölcsődében folytatják tovább gyermekéveiket.
A jó hangulatú délelőttök, a közös élmények, a színes programok, és
a rendkívüli helyzet mind-mind segített felismerni, hogy egy adott közösség mennyire fontos szerepet tölthet be az életünkben.
Továbbra is nagy szeretettel várunk minden babát és anyukáját 0-3
éves korig a „Nyitnikék”-be. Márti néni és Niki (néni)
Címünk:
Nyitnikék BK.Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440
Lippai-Ádám Nikolett
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Ballag már a vén diák…

Ismét felcsendült a ballagók éneke iskolánk falai között. A jánoshalmi Szent Anna templomban a 2019/2020-as tanévben utoljára voltak
együtt szentmisén a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
tanulói. Intézményünk rendhagyó módon, augusztus 16-án tartotta hálaadó szentmiséjét, és ekkor ballagtak el az iskola nyolcadikos tanulói. Az
ünnepség során megköszönték azoknak is, akik a járványügyi helyzetre
való tekintettel otthonaikban foglalták imáikba ballagó diákjainkat. Végzőseink várakozással telve, mégis könnyes szemmel vettek búcsút a nyolc
évig otthont adó intézménytől a vasárnapi szentmise és az azt követő
ünnepség keretében. Menyhárt Sándor plébános atya, a végzős diákokhoz fordulva azt hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy elindulnak a
nagybetűs „ÉLET”-be, továbbra is Isten gyermekei maradnak. S azzal,
hogy innen elballagnak, nem ér véget Isten és a közöttük lévő kapcsolat. Az atya szavait követően Szente Mariann és Enesei Péter osztályfőnökök bátorító szavakkal és útravaló gondolatokkal, idézetekkel köszöntek el ballagóinktól. Ezt követően diákjaink búcsúszavai következtek,

melyben tanáraiktól és diáktársaiktól köszönt el Budai Emília és Völgyesi
Levente. A hetedikesek nevében egy verssel búcsúzott Évinger Boglárka. Az együtt töltött pillanatok emlékeit felidézve igazgatónőnk, Kaszás
Eszter búcsúztató gondolatai következtek. Biztató szavai után átadta a
kiemelkedő eredményeket elért nyolcadik osztályos tanulók jutalmait.
Jutalomkönyvet kaptak: Szatmári Vivien, Molnár Rebeka, Varga Bence,

Völgyesi Levente és Varga Benjámin Erik, Bánfi Ádám, Vida Bálint, Budai
Emília, Lippai Gergő és Faragó Larina. Főtisztelendő Menyhárt Sándor
plébános atya a rendszeres és szorgalmas szentmisére járó tanulóknak
is jutalmat adott át. A ballagás fontos eseménye a Pro Meritis Díj átadása, melyet Kiss Györgyné alapító, volt igazgatónő, Menyhárt Sándor plébános úr és Kaszás Eszter igazgatónő nyújtott át a díjat kiérdemlőknek.
A megtisztelő jutalmat Völgyesi Levente és Varga Bence kapta. Tanulmányi szorgalmukkal, példás magatartásukkal, különböző versenyeken való
színvonalas eredményükkel vívták ki tanáraik és diáktársaik elismerését.
Elismerő emléklapot pedig Varga Benjamin vehetett át, akinek életében
kimagasló helyet foglal el a magyar történelem szeretete és ismerete,
emellett aktívan részt vállalt a magyar kultúra terjesztésében, anyanyelvünk ápolásában. Büszkeségünk cím tulajdonosai pedig Szatmári Vivien, Varga Bence és Völgyesi Levente lett. A közösségért végzett munkájukért felkerültek az iskola falát díszítő „Büszkeségeink” táblára. A Pro

Schola Díjat Menyhárt Sándor plébános atya, intézményünk lelki vezetője kapta, aki mindennapi munkájában iskolánk és óvodánk fejlődését tartja szem előtt, és gondoskodik diákjainkról. Ezúton is hálánkat fejezzük ki
odaadásáért, örökös gondoskodásáért. A díjazottaknak gratulálunk, végzőseinknek pedig további sikeres éveket kívánunk az élet minden területén. A Jóisten áldása kísérjen utatokon!
Majkuth Nikolett
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2020. július 26-30-áig a Gyep Iroda pályázatának köszönhetően 22 diákunk táborozhatott. Helyszín: Mórahalom, Nagyszéksósi
Kulcsosház. Öt napunk fő célja az volt, hogy tanulóinknak megmutassuk a természet szeretetének, a környezetünk védelmének
fontosságát, hogy tudatosítsuk, milyen kis apróságokkal is mennyi
mindent tehetünk Földünk érdekében. Megérkezésünket követően átvettük kerékpárjainkat a Zöld Közösségi házban, melyek az 5
nap alatt rendszeres sporteszközeinkké is váltak. Második napunkon a hulladék újrahasznosításnak lehetőségei, az öko- vagy fenntartható házak jelentőségei kerültek előtérbe. Diákjaink plakátokon illusztrálták saját elképzeléseiket. Ha már Mórahalom, akkor
nem maradhatott ki programjainkból a strandolás sem, illetve az
Ezer Év Parkjának megtekintése. Estéinket vetélkedők, kézműves foglalkozások színesítették. A hét gyorsan elrepült. Tanulóink
temérdek élménnyel gazdagodva tértek haza. Köszönjük a lehetőséget a Gyerekesély pályázatnak.
Szente Mariann

„Szentkatanyán” jártunk
A 2020-2021-es tanév a pedagógusok számára igen hamar,
már augusztus 11-én elkezdődött. Mivel elég időnk volt a tanév előkészítéséhez, ezért nem
olyan feszített tempóban indítottuk a közös munkát. Tantestületünk augusztus 17-18-át kint töltötte Szentkatán, a Borota Községi Önkormányzat tanyáján. Közös
szentmisével indítottuk a napjainkat, mivel ez a keresztény életünk csúcsa és forrása. A szentmisén mindenki spontán könyörgés
keretébe tárta az Úr elé a szívében
megfogalmazott hálaadásokat és
kéréseket. Mindkét nap közösen
készítettük elő a finom ebédet, a
séf szerepét Rózsa Tamás vállalta.
Az első nap délutánján megtartottuk az alakuló értekezletet és megismerkedtünk az új kollégákkal. A
második nap délutánján pedig a
munkaközösségek készítették el az
éves tervüket. A kint töltött idő alatt volt lehetőség személyes
beszélgetésekre, játékra, a vállalkozó szelleműek pedig az éjszakát is ott töltötték. Ezúton is köszönjük Sándor atyának a szentmiséket, Rózsa Tamásnak az ízletes ebédeket, Vikor Ágnesnek az

Az aktivitás jutalma
Iskolánkban évek óta megtartjuk a
Magyar Diáksport Napját. 2019 szeptemberében a Magyar Diákport Szövetség vásárlási utalvánnyal díjazta a három
legaktívabb iskolát, ahol a harmadikak
lettünk. A fenntartó és az önkormányzat is külön jutalmazásban részesült. Ők
felajánlották részüket az intézményünknek, ezáltal mintegy 200000 Ft értékben
sportszereket tudtunk vásárolni. Köszönjük a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyének és Jánoshalma Város Önkormányzatának a felajánlást!
Komáromi Róbert

alapanyagok beszerzését, Mikó Zsuzsinak az ügyintézést, valamint a borotai önkormányzatnak, hogy az új tanévre ilyen csendes, békés környezetben készülhettünk.
Kasziba Magdolna
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Dr. Bernáth Zoltán 1928 – 2020

2020 július 28-án életének 92. évében elhunyt dr. Bernáth
Zoltán jogtanácsos, a Felső-Bácska újság főszerkesztője.
„Nagyapám tanárember volt, édesapám újságíró és
a Felső-Bácska térségi lap tulajdonosa, szerkesztője –
mesélte magáról dr. Bernáth Zoltán. Majd így folytatta:
négyen voltunk testvérek, én a Kiskunhalasi Református
Gimnáziumban érettségiztem.
Volt némi közjáték 1944-ben, amikor a bevonuló szovjet egységek egy időre Romániába internáltak bennün-

ket, a gimnázium akkor 16 éves tanulóit. Érettségi után
a jogi egyetemre kerültem, mellette dolgoztam könyvterjesztőként. Diplomám megszerzését követően az Egészségügyi Minisztérium jogtanácsosa, majd a Fogtechnikai
Vállalat munkaügyi igazgatója lettem.”
Dr. Bernáth Zoltán 9 társával együtt 1962-ben megalapította a BMW Autóklubot, melynek mai napig is örökös
tiszteletbeli elnöke.
„A Fogtechnikai Vállalatnál felajánlották nekem a vezérigazgatói posztot azzal a feltétellel, hogy be kell lépnem
a pártba, ezt nem vállaltam, elmentem a Magyar Rádióba munkaügyi osztályvezetőnek. Négy év után visszahívtak, hogy nem baj, ha nincs piros könyvem és kineveztek
vezérigazgatónak.”
Vezetése idején alakult át a Fogtechnika, elsőként az
országban, egy svájci céggel közös vállalattá, innen ment
nyugdíjba.
A rendszerváltozás után, a kárpótlási eljárás során vis�szakapta édesapja újságjának, a Felső-Bácskának kiadói
jogait. Jánoshalma székhellyel, nyugdíj mellett 2001-ig
üzemeltette a lapot, amely így alapításától számítva 34
évfolyamot ért meg, Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös városokban és vonzáskörzeteiben.
A kilencvenes évek első felében két évig volt a Hunyadi Népe főszerkesztője is.
Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük!
Kép forrás: https://www.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/90-eves-dr-bernath

Búcsúzunk!
Sajnos újra búcsúznunk kell
egyik tagtársunktól és barátunktól. Augusztus 13-án kaptuk a megdöbbentő hírt,hogy
Kiss Kálmán Róbert gazdatársunk az előző nap éjszakáján tragikus közúti balesetben elhunyt.
Nehéz ezt feldolgozni és elfogadni. Kedden még életerős fiatal ember csütörtökön pedig
már nincs az élők sorában. Sajnos a sors néha kegyetlen rendező. Robi egy hihetetlenül kedves segítőkész jó humorú ember
volt. Gazdakörünk régóta aktív
tagja, alelnök szerepet is képviselte az előző vezetőségben.
Sokoldalú ember és jó gazda
volt, aki naprakész tájékozottságával rendelkezett a mezőgazdasággal aktuális kérdéseinkről
sőt a növényvédelmi vegyszerekkel kapcsolatos kérdéseinkkel
is bizalommal fordultunk felé. Hálás köszönet illeti a gazdakörünkben végezett sokrétű munkájáért amelyek közül most csak
párat emelnénk ki. Ö volt a borversenyünk egyik lebonyolítója
igazi „sommelier” ahogy önmagát nevezte. A borbíráló bizottság is sokszor fejezte ki elismerését Neki is, a borbírálat szakszerű levezényléséért.
A másik igazi nagy kihívás volt számára gazdakörünk báljainak szervezésében való aktív részvétel. Egy igazi talpra esett fő
szervezőt vesztettünk el. A báljaink sikeressége, részben neki is
köszönhető volt. Az idén február végén tartott borbálunkban is

mosolyogva fogadta és üdvözölte vendégeinket akkor még mit
sem sejtve hogy sajnos ez lesz számára utolsó báli szereplése,
többé már nem fog tudni segíteni a szervezésben.
Sokszor vitte gazdakörünk küldöttségét a határon túlra is
ahogy Ő nevezte a „tengerentúlra”. Mindig Ő volt a sofőr
hiszen Robi biztonságosan vezetett mindig, és sosem ivott
alkoholt. Mondása volt: A jó közérzethez nincs szükség alkoholra. Kedvenc itala a paradicsom lé és a szóda volt.
Határon túli gazdatársaink is megdöbbentek a halálhírén,ezúton szeretnék kifejezni részvétüket a családnak. Sajnos a járvány helyzet miatt most nem jöhetnek át a határon, hogy leróják kegyeletüket a temetésen. Robi most sajnos búcsúznunk
kell Tőled nem így képzeltük el a jövőt, nagyon korán ragadott
el a halál, hisz még annyi sok szép terved volt az életben, amit
meg szerettél volna valósítani. Kedden még bizakodva mesélted, hogy szerdán egynapos térdműtétre visznek Budapestre és szerdán estére már haza is értek. Sajnos nem így lett. Te
már sohasem fogsz hazatérni a családodhoz. Iszonyú igazságtalanság ez az élettől.
Végül egy személyesebb élményünk. Akkor, csütörtök este
összegyűltünk, mint a vezetőségi tagok, a gazdakörünk székházában, és kitettük a fekete gyászlobogót a székház bejáratához. Csendben bementünk leültünk a megszokott helyünkre a
Te helyed a bejárati ajtónál az asztal végén üresen maradt, de
mi a tudattal arra vártunk, hogy bejössz üdvözlöd a társaságot
és megkérdezed: Ki kér kávét? Te nem jöttél, és tudjuk, hogy
már sohasem fogsz jönni. Hiányod pótolhatatlan űrt hagyott
bennünk. Emléked megőrizzük!
Kedves Robi barátunk és gazdatársunk nyugodj békében!
Jánoshalmi Gazdakör tagsága és vezetősége nevében!
Fajszi Ferenc.

Hirdetések
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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

B ÜFÉ és É T TE R E M
A régi nyitva tartással állunk meglévő és
leendő vendégeink rendelkezésére

2020. szeptember
hónapban 16-án lesz
kirakodó vásár

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

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 Temetkez ési Kft. a gyászoló családok megbí
zásából 2020. augusztus hónapjában a következő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Kis Sándor
Varmuzsa Erzsébet

élt: 67 évet
élt: 67 évet

Fazekas László
Matyej István

élt: 85 évet
élt: 79 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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Horgász napközi a Fürdő utcában
A Jánoshalmi Horgász Egyesület
ebben az évben is megrendezte a szokásos nyári horgász napközis táborát, melyet már 6 éve a saját kezelésben lévő, Fürdő utcában található Strand tónál tudtunk megvalósítani. 28 horgászpalánta tölthetett el öt
feledhetetlen napot a vízparton. Közülük sokan már évek óta részt vesznek
ezeken a táborokon, de voltak újak is.
Így a többség már szinte „profi” pecás,
de ahogy a mondás is tartja: „A jó pap
is holtig tanul”, ez alapján most is tudtak tanulni új fortélyokat, technikákat, amivel talán sikeresebben tudják majd a jövőben becsapni a pikkelyeseket. A horgászat mellett a fegyelemre, a rendre is neveltük a gyerekeket, hiszen a vízpart, a természet
ez megköveteli. A hét folyamán belekóstolhattak a különféle horgásztechnikákba, megismerhették Magyarország legjellemzőbb halait, azok életmódját, illetve a jelenleg érvényben lévő horgászatot érintő alapszabályokat (tilalmi idők, méretkorlátozások, stb.). A pénteki horgászversenyen tudta mindenki bizonyítani, hogy mit sajátított el a héten.
Köszönetet mondanék a segítőknek: elsősorban Hajnal Bálintnak,
aki az első perctől az utolsóig rendületlen helyt állt és ott volt a gyerekek között. Németh Nándornak
és feleségének, Vera néninek, akik
a tízórai és az uzsonna elkészítése
mellett nemcsak, hogy erősítették a
felügyeletet, de tapasztalat horgászokként jó tanácsokkal is el tudták látni a jövő horgász nemzedékét. Szarvas Tamásnak, aki szintén sokat tudott segíteni a hét folyamán a gyerekeknek a felszerelések összeállításában és a gubancok elhárításában. Pályázati segítséget is kaptunk, ezért megemlítendő, hogy a program az EFOP-1.5.316-2017-00082 kódszámú pályázat
támogatásával valósult meg. Ezért
külön köszönetet mondanék Jánoshalma Város Önkormányzatának és
Virág Attilának, aki ezt koordinálta.

Komáromi Róbert

2020. szeptember 8-tól megnyitom
neurológiai magánrendelésemet
Jánoshalmán, a Petőfi u.1 sz. alatt.

Rendelés keddenként 19 órától.

BOR
A MINDENNAPOKRA!

Időpont egyeztetés szükséges:
Kéfer Tímeánál a 70/7195793-as számon.

dr. Jerémiás Attila
Neurológus és Klinikai Neurofiziológus Főorvos

2020. szeptember

A legjobb
magyar kalapácsvető

A férfiaknál a kalapácsvető Halász Bence, a nőknél a 100 méter gáton
országos csúcsot futó Kozák Luca lett a legjobb magyar versenyző a X.
Gyulai István Memorial – Magyar Atlétikai Nagydíjon, augusztus 19-én.
A világjárvány okozta nehézségekkel is megküzdve a szervezők
világsztárokkal megspékelt nemzetközi mezőnyt tudtak a jubileumi,
10. Gyulai Memorialra is rajthoz állítani. A versenyt szerdán zárt kapuk
mögött rendezték a székesfehérvári Bregyó-közi Atlétikai Centrumban,
csak a televízió kameráin keresztül követhették a nézők az események
nagy részét. A nyitószámokat, a női és férfi kalapácsvetést például nem.
A férfi kalapácsvetők 12-en voltak, hat magyar és hat külföldi, utóbbiak mind a világranglista élmezőnyéből. A Szombathelyi Dobó SE 23 éves
vb- és Eb-bronzérmese, Halász Bence ismét összecsaphatott a mindkét dobogós világversenyén előtte végző két 31 éves lengyellel, a négyszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok Pawel Fajdekkal és az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok, háromszoros vb-bronzérmes Wojciech
Nowickivel. Nos a 83,93 méteres egyéni csúccsal rendelkező Fajdek
messze van a csúcsformától, 76,08 méterrel csak negyedik lett. Az első
helyért Novicki és Halász vívott szoros csatát. A negyedik sorozat után
még Németh László és Németh Zsolt tanítványának állt a zászló kerek 78
méterrel, az ötödikben viszont Nowicki hét centivel visszaelőzte. És miután hatodikra mindkettejük dobása érvénytelen lett, 78,07-dal a lengyel
nyert, Halász előtt. A harmadik helyet a tavalyi vb-n ötödik, mindössze 19
éves ukrán Kokhan szerezte meg 77,78-os egyéni csúccsal. A magyarok
közül a nyolcas döntőbe Halászon kívül még két magyar tudott bekerülni: a 22 éves Rába Dániel 71,40-dal, hetedik, a 38 éves olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián 70,59-dal nyolcadik helyen végzett.

Jánoshalmán kis por tával háromszobás
családi ház eladó!
Érdeklődni: +3670 -1988208
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A JFC felnőtt csapatának
augusztusi eredményei
A Magyar Kupában első mérkőzésünk Kiskőrösön volt . Csapatunk a
nagy hőség ellenére biztató játékkal végig vezetve nyert 4:3 arányban. a
második fordulóban a Harta együttesét fogadtuk,s az első félidőbeli kitúnő játékkal három gólos előnyre tettünk szert. A második játékrészben a
játék ellaposodott,s ellenfelünk is feljött. Végeredményben 4:3-ra nyert a
csapat. A harmadik forduló tétje az országos főtáblára jutás volt . Ellenfél
a Kiskunfélegyháza idegenben. A mérkőzésen az történt ami ott szokott
történni: végig irányítottuk a játékot ,sok helyzetet kihagytunk,s a végeredmény 0:0. A büntetőrúgásoknál 5:4-re nyert a Kiskunfélegyháza. Bár
nem sikerült a továbbjutás, a csapat tartása, küzdőszelleme biztató volt.
A továbbiakban heti három-négy edzéssel készül csapatunk az aug. 30-i
Bácsalmás elleni bajnoki kezdésre.
U-19-es csapatunk is készül a bajnoki nyitányra. 22-én felkészülési
mérkőzésen a Mélykút csapatát fogadták a fiúk. Küzdelmes első félidőt
követően a második játékrészben felülkerekedtek,s biztosan győztek.
Aug. 20-án az államalapító szent István ünnepén egyesületünk menedzsere Renner Tibor " a Város Sportjáért" kitüntetésben részesült. Szintén elismerő oklevelet kaptak még a 70-es évek ún. aranycsapatának
tagjai. Ez úton is gratulálunk mindnyájuknak!

Horváth Mihály
elnök

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062
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Rendőrségi hírek

Nyomozás került elrendelésre ismeretlen tettes ellen, aki 2020.augusztus 10-re virradóra
M. Á. Jánoshalma Szent István utcában leparkolt gépkocsiját ismeretlen módszerrel kinyitotta majd abból eltulajdonította a sértett személyes iratait, egy GPS készüléket és 2500 Ft apró
pénzt összesen 12 000 Ft értékben.
Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2020. augusztus 10-re virradóra K. E. Jánoshalma Rákóczi Ferenc utcai nyitott udvarában parkoló gépkocsijának hátsó oldal ablakát betörte
és abból eltulajdonított 200 Ft apró pénzt, egy
transmittert és 3 darab napszemüveget összesen 9.000 Ft értékben.
Az elkövető egy napon belül felderítésre
került L.Gy. – a településünkre nemrég költözött
- helyi lakos személyében. A Gps és a transmitter lefoglalásra került, így a sértettek kára részben megtérült.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2020. augusztus 14-én az esti órákban Cs.
T. dunafalvai lakostól Jánoshalma belterületén az utcán testi erőszakot alkalmazva elvette a pénztárcáját amiben 70 000 Ft készpénz
és személyes iratok voltak. A sértett eközben 8
napon belül gyógyuló hámsérülést szenvedett.
A nagy erőkkel megindult nyomozás 24 órán
belül sikerrel járt és felderítésre került a bűncselekmény elkövetője M. J. személyében.
A rendőrség elrendelte M. J. őrizetbe vételét
és előterjesztést tett a letartóztatásának indítványozására,.
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
JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Városi Önkormányzat lapja
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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

terméket jelentősen a valós érték alatt kínálják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizárólag előre utalással lehet kiegyenlíteni a vételárat, 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 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 és a most folyamatban lévő 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, járműveiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán
még rövid időre sem!
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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. augusztus hónapban

Fülöp Edit – Nagy Tamás
Szekszárdi Dóra – Czimber Zoltán
Madarász Csilla – Faddi Róbert
Taskovics Renáta – Zámbó Balázs
Gáspár Lejla – Koncz István.
Augusztus 29-én még három esküvő volt, ők a
lapzárta miatt maradtak most ki.

született:
Balogh Blanka (anyja neve: Tárnoki Barbara), Kovács Krisztián (anyja neve: Szűcs Nelli), Kurucz Stella Rebeka (anyja neve: Kurucz
Roberta), Ashraf Amina (anyja neve: Begovic
Eleonóra)

O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
Mindent egy helyen?

Halma finom liszt 2 kg-os
169,– Ft
125 Ft/kg
Kunsági finom liszt 1 kg-os
99,– Ft
Többféle trappista sajt
1599,– Ft/kg-tól
Rauch Töld tea 0,5 l-es 249,– Ft 99,– Ft
178 Ft/l
Tchibo Family kávé 250 gr.
499,– Ft (1.996.-Ft/kg)
Márka Cola 2,5 liter
169,– Ft
(68,– Ft/l)
Napi akciók!

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.

