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Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 170 forint

Leszállt rájuk a Szentlélek

Pünkösd

„Isten törvényeit tanítottuk, de
nem vállaltuk. Nem éltünk a szerint, amit hirdettünk. Szépen szóltunk az Istenről, de embertársainknak nem tudtuk megmutatni
az Isten arcát.” mondta Márton
Áron Erdély nagy püspöke. Pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe arra hív fel
bennünket, és abban segít, hogy
szavunk és életünk összhangban
legyen. Ajándékaival, sugallataival képesé tesz a hiteles tanításra és tanúságtevésre, ha elfogadjuk ajándékait, ha befogadjuk Őt magát. A Lélek maga vezet az élet útvesztőin,
hogy Jézus útjára rátaláljunk, és akarjunk, merjünk azon haladni, akkor is,
ha nehéz, ha üldöztetést hoz magával, ha nem akarják megérteni ezt az
utat. Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy merjük vállalni, amit tanítunk, és
a szerint élni, amit hirdetünk.
Sándor atya plébános

Jánoshalmi Napok
programajánló
Június 30. (péntek)

21:00 Apostol gyüttes
Július 1. (szombat)
20:00 Szendi Szilvi és Peller Károly operett műsora
20:45 Szulák Andrea
22:15 Peter Srámek

XXXI!. évfolyam 6. szám

Gyermekeké volt Spori

Május utolsó napja hagyományosan a gyermekek napja. Városunkban
is meglepetéssel készültek a szervezők erre a napra, melyről a 7. oldalon
képes tudósítást olvashatnak

Országos
5. helyezés
A kategóriában

2017. május 21-én vettek részt aerobicosaink Pestszentlőrincen a Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos Bajnokságán. Az országos válogatón „B” kategóriában
indultak és olyan magas pontszámot kaptak a lányok, hogy
felminősítették a Charleston c. produkciót „A” kategóriába.
Országos 5. helyezést értek el. Az Európa-bajnokságra 57
ponttól lehet bejutni. A csapat 68 pontot szerzett az OB-n.
Fantasztikusan dolgoztak a lányok. Óriási együttműköAsztalfoglalás 2017. június 5-től az Imre Zoltán
dés,
szorgalom, alázat, szeretet övezte ismét a versenyt.
Művelődési Központban.
A versenyen résztvevő jánoshalmi fiatalok: Botka Lora;
(Jánoshalma, Kossuth u. 3.) nyitvatartási időben: kedd-pénBogdán Hanna; Vaski Virág; Friebert Dorina; Kovács Esztek 8-19, szombaton 8-12 óra között. Tel.: 0677/501-220
ter; Zámbó Anna; Lencse Petra; borotai fiatal: Horváth
Egy sörasztal két paddal: 2.000,-Ft.
Dóra, kunfehértói fiatalok: Szanyi Zsanett, Szanyi Cintia,
További részletek a 2. oldalon.
Maruzsa Maja Edzők: Bátyai Gáborné, Bátyai Fruzsina,
Gilicze Bátyai Dóra

RANGADÓ-GÁLA:

Jánoshalmi lett
a legjobb

Lapunk legközelebb
2017. július 7-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

Alig ért véget a foci bajnokság a férfiaknál és a nőknél is, május 28-án,
vasárnap este máris kiosztották a legjobbaknak járó díjakat az MLSZ-nél.
A hatodik alkalommal megrendezett gála előtt Csányi Sándor, az MLSz
elnöke üdvözölte az összegyűlteket. „A válogatott és az alsóbb osztályú
meccsek színvonala is azt támasztja alá, hogy a magyar labdarúgásnak
nem csak múltja, de jövője is van. Nagyon bízom benne, hogy a nemzetközi kupában nem csak izgalmas, de sikeres találkozókat vívnak majd a
magyar csapatok, és tovább jutnak el, mint az elmúlt években.” – fogalmazta meg óhaját a szervezet első embere.
Ezt követte a díjátadó.
A Jet-Sol Liga legjobb játékosának járó díjat a jánoshalmi születésű és
jelenleg a Ferencvárosban játszó Fenyvesi Evelin vehette át. A címért még
versenyben volt egy másik ferencvárosi és egy győri játékos is.
Gratulálunk ehhez a sikerhez! További jó egészséget és sok sikert kívánunk további pályafutásához.

2017. június

Hamarosan elindul
a Jánoshalmi
Iparterület fejlesztése
Jánoshalma város vezetése az
önkormányzati feladatok közül
egyik legfontosabb feladatának
a gazdaságszervezéssel, a helyi
gazdaság élénkítésével kapcsolatos feladatokat tartja. A terveknél
még inkább fontos, hogy azokat
eddig sikerült is valóra váltani.
A 2007-2014-es fejlesztési ciklusban a volt Bem József laktanya
helyén létrehozott Iparterület
kialakításával nagyon jelentős
lépést tett a Képviselő-testület, mivel ettől kezdve maga az önkormányzat
is tud teret, és lehetőséget biztosítani új vállalkozások megtelepedésére, a meglévők fejlesztésére, ezzel új munkahelyek létrejöttére. Az
itt elhelyezkedő, közművesített ingatlanok közel fele már értékesítésre
került, ebben az évben két területet vásároltak meg vidékről ide telepedő
vállalkozások.
folytatás a 3. oldalon ►►►

Halász Bence megdobta
a VB-szintet!

Május 13-14-én az atlétikai csapatbajnokság nyugati csoportjának elődöntőjében, Szekszárdon 76 méter 5 centiméterre repült a szer a jánoshalmi születésű Halász Bencének, a szombathelyi Dobó SE 20 éves kalapácsvetőjének kezéből.
A Dobó SE színeiben versenyző 20 éves junior világ- és Európa-bajnoka 75.56-os egyéni csúccsal érkezett Szekszárdra, ahol kiváló sorozatot produkált. Egy biztonsági dobással (70.81) kezdett, később kiderült,
hogy ezzel is 1. lett volna, de őt a 76 méteres VB-szint motiválta. Másodikra 74.07 sikeredett, majd jött a harmadik sorozat, 75.51!!! Ekkor már csak
49 centiméter hiányzott. Negyedikre 73.02, majd ötödikre 72.88 lett a távolság. Aztán jött az utolsó, a hatodik sorozat. Ez pedig fantasztikusan sikerült, 76.05!!! Új egyéni csúcs és repülőjegy a londoni felnőtt atlétikai világbajnokságra!
Mint nyilatkozta nagyon jó formában érkezett Szekszárdra, már a bemelegítésnél is jól érezte magát, bár sajnálta, hogy a verseny kezdetén még
esett az eső. Később, szerencsére jó idő lett, ez pedig a verseny-eredményeken is meglátszott!
Gratulálunk, Bence!
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Jánoshalma Városi Önkormányzat és
a Városi Könyvtár
szeretettel várja

2017. június 29-én,
csütörtökön 18 órára
a Városi Könyvtárba

(Imre Zoltán Művelődési Központ)

a Jánoshalmi Napok 2017
rendezvényére

Agócs Sándor

Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett,
jánoshalmi születésű költő

Lepkék a
könyvtárszobában

című új verseskötetének bemutatójára
Közreműködnek:
Komáromi Lajosné, Mike Dávid,
Mike Márk, Schindler Regina
A verseskötet a helyszínen kedvezményesen
megvásárolható és dedikáltatható.
Agócs Sándor
1957-ben született Jánoshalmán. Itt járt általános iskolába is.
Középiskoláit Szegeden és Kecskeméten végezte.
1992-től az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója,
felelős szerkesztője.
Díjai:
Clevelandi József Attila Irodalmi díj (1988), Kölcsey-díj (1994),
Pilinszky-díj (1996), Márton Áron-emlékérem (2012),
Balassi Bálint-emlékkard (2016)
Verseskötetei: Forgató idő (1990), Háttér (1995),
Ördöglakat a számon (2010), Lepkék a könyvtárszobában (2017)

Előtérben
a helyi értékek
Kelle Sándor életútja

1913-ban született községünkben.
Elemi iskoláit Jánoshalmán, a gimnáziumot Kalocsán és Pécsett végezte.
1933 és 1938 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, mestere Réti István volt. Diplomája megszerzése után Mohácson élt és dolgozott. 1946-ban Pécsre költözött, itt
a Pedagógiai Főiskolán oktatott rajzolást, festést és művészeti bonctant. Nyári művésztelepeket szervezett és vezetett, melynek során rajztanári tapasztalatait is jól tudta használni. Az 1960-as években a Hatok tagja volt (Martyn, Simon, Kelle, Bizse,
Soltra, Lantos). Műveinek témája elsősorban a megművelt táj, a vizek és
az ember alkotta környezet. Már főiskolás korában: 1937-38-ban rendezett műveiből Pécsett kiállításokat. Első, a széles nyilvánosságot is érintő kiállítását 1944-ben a Sportcsarnokban mutatta be. Ettől kezdve szinte minden évben részt vett egy-egy tárlaton. Az 1963-as pécsi Dunántúl c. kiállításán kapta meg 25 éves munkásságáért a Szocialista Kultúráért kitüntetést. Bár megfestett témája többnyire a dunántúli táj és élet,
sem itthoni rokonaitól, barátaitól, sem községünktől nem szakadt el.
Művészetére évtizedekig meghatározó jelentőségű volt a községünkben
töltött gyermekkor élményvilága és az Alföld, nem annyira tágas mezőivel,
síkságaival, hanem inkább a való életével, házaival, embereivel. Műveit Jánoshalma és a környező tanyavilág is inspirálta. A ház körül csendesen tevő-vevő asszony, a munkából hazatérő emberek az alapelemei. (Pl.
Baranyai este című képén 1963-ban.) Ha dunántúli környezetben jelennek is meg, a gyermekkori Halasi utca egykori parasztházának élményeire támaszkodnak. A természet és az ember kapcsolatát keresi és fejezi ki.
1963-ban festett Önarcképében erről vallomást is tesz. Egész művészetét a parasztsághoz, a faluhoz és a földhöz való hűség jellemzi. Legszebb
képei tesznek tanúbizonyságot erről: Öreg paraszt (1948), Kapásasszonyok ebédje (1948), Anyám (1959), melyeknek gyökerei az alföldi gyermekkor, a paraszti környezet és a mezei munkában való személyes részvételei voltak. Művészeti elismerések: 1942-ben Signum Lav-díjat kapott,
1956-ban elnyerte Pécs városának művészeti díját, 1972-ben Székely Bertalan-emlékérmet kapott. Alkotásai külföldre is eljutottak: Németországba,
Lengyelországba, Finnországba, Jugoszláviába. Ismert és elismert festő és tanár. Kelle Sándor élete nagyszerű példa arra, hogy egy kisvárosban született egyszerű ember is lehet kiemelkedő és elismert festő mind a
hazai mind a külföldi művész világban. Soha nem tagadta meg jánoshalmi származását, örömmel emlékezett vissza az itt élő emberekre. Vidám,
kedves, eleven ember volt, aki segítette a mellette levőket, tanárt és tanítványt egyaránt, mindig a szakmai tisztességről, a tanári munka felelősségéről beszélt. Igényes, színvonalas munkát követelt meg. Gyakran ült le tanítványai mellé, nemcsak korrigálni, velük együtt rajzolni is. 2003. november
22-én, 90 évesen, Pécsett tért örök nyugalomra.

„SORSOTOK A MIÉNK MARAD”
Doberdónál és az Isonzó völgyében jártunk.
A cím idézet egy emléktábláról, melyet 1989-ben a győri Révai Miklós gimnázium tanulói Dr. Bedécs Gyula tanár úr vezetésével Győr város polgárainak üzeneteként helyeztek el a szlovéniai Nova Vasban álló „Nagyváradi gúlán”.
A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésében kirándulást tettünk
az I. világháború egyik jelképes területén Doberdón és az Isonzó völgyében. Szállásunk Kobaridban volt. Kobarid – olasz nevén Caporetto – két dologról is ismert.
Itt volt az osztrák-magyar csapatok nagy áttörése 1917 őszén. A város melleti
dombon álló Szent Anna templomhoz épített osszáriumban 2748 ismeretlen olasz
katona csotjai porladnak. Idegenvezetőnk Dr. Bedécs Gyula tanár úr volt, Ő az aki
közel 30 éve diákjaival a táblát elhelyezte a Nova Vasban álló emlékművön és azóta is lelkes kutatója és ismerője az itt történteknek.
Az első nap a csoporttat az Isonzó folyó mentén indultunk el. Bemerészkedtünk Kluze várával szembeni hegyoldal kavernájába, majd meglátogattuk Bovec és
Soca osztrák-magyar katonai temetőjét, ahol a nyilvántartás szerint több mint 600
illetve 1400 katona nyugszik.
Cepovan és Grgar temetőjében még fellelhető magyar katonai sírokat találtunk
és tiszteletünk jeléül koszorúztunk is.
Az olaszországi Redipugliában I. világháborús múzeumot, Szent Illés-hegyen a
szabadtéri fegyvermúzeumot, a heggyel szemben a háborúban elhunyt olasz katonák tiszteletére 1938-ban épített 100.000 urnát őrző monumentális emlékművet
– melynek 394 lépcsőjét páran megjártuk – tekintettük meg.
A nap végén Redipugliával egybeépült Fogliano katonai temetőjében időztünk.
A sírkert főhelyén egy kis emlékmű áll, rajta németül a következő szöveg olvasható:
”itt fogadta be a baráti Itália testvéri szeretete az ismeretlenség
fényében az osztrák-magyar hadsereg 7000 vitézét, akik a hazájukért estek el”
Másnapi utunk első állomása az Olaszországban lévő Szent Mihály-hegyi
emlékterület volt. Doberdó, a „magyar Golgota” legmagasabb pontja a 287 méter
magas San Michele. Bedécs tanár úr itt részletes előadást tartott a katonai állások
elhelyezkedéséről, a szemben álló egységekről, a harcok kimeneteléről, majd megmutatta a hegyen felállított különböző emlékműveket. Megtekintettük a „Hadtörténeti Múzeumot”, majd felgyalogoltunk a karsztos kövekből rakott tüzelő állásokhoz, mellvédekhez, majd rövid sétát tettünk az itt található kavernában.
A hegyről az utunk Doberdo del Lagon át, egy kicsiny falucskába Visintinibe
vezetett. Itt található az a MAGYAR KÁPOLNA, melyet a háború alatt katonák építettek. A kápolnát 2009-ben a felújítás után Sólyom László a Magyar Köztársaság
Köztársasági elnöke a „Hősök Napján” avatta fel.
Majd a már említett Nova Vas-i következett, ahol az emlékműnél mi is elhelyeztünk egy koszorút.
Következő úti célunk Rence, Volcja Draga és Solkan katonai temetői voltak.
Ezekben a temetőkben is sok magyar katona sírja található. Sajnos a történelem nem kímélte a halottakat, a II. világháborúban az Isonzó hídjának bombázása
során a solkáni sírok is sérültek.
Kirándulásunk során a temetőkhöz és az emlékművekhez csodálatosan szép
utakon jutottunk el. Az Isonzó folyó kékes-zöld színe, a magas, néhol még hófedte hegycsúcsok, a karszt hegyek látványa igazán lenyűgöző volt. Szinte hihetetlen,
hogy 100 éve fegyverek zaja törte meg a csendet, katonák haltak meg távol otthonuktól és hogy több 100.000 katona földi maradványait – többségükben jeltelen
sírokban – őrzik a temetők.
Végül egy idézet Rence temetőjében nyugvó Jenei Henrik tüzér százados
síremlékéről
„Doberdó kövein sok honvéd vére kicsordult,
Névtelen szent sereg ez, ott halt a messze honért,
Porló kő elenyész, nem méltó őre hírüknek,
Nincs idevésve nevük, szívbé íródtak azok”
GYPCS
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2017. szeptemberben
indul a bölcsőde

Jobbikos felszólalás a Parlamentben
valótlan tartalommal

3. oldal

Hamarosan elindul a Jánoshalmi
Iparterület fejlesztése

2016. novemberében Ördögh Edit, az óvoda vezetője megbízást kapott a Képviselőtestülettől, hogy a januári ülésre dolgozza ki a bölcsődei feladatellátással kapcsolatos
szakmai javaslatait. (191/2016.(XI.24.) Kt. sz. határozat)
Az Óvoda vezetője a testület kérésének megfelelően számításokat készített a bölcsődei
szolgáltatás 2017. szeptember 1. napjától való indításáról a Gyermeklánc Óvoda Keretei
között. A jánoshalmi Képviselő-testület 2017. január 19-én a bölcsőde indításával
kapcsolatban meghozta a támogató döntését. Az erről szóló határozatot teljes
terjedelmében közöljük az alábbiakban:
13/2017.(I.19) Kt. sz. határozat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményen keretei
között
a) 2017. szeptember 1. napjától,
b) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai
egységeként,
c) egy bölcsődei csoporttal, valamint
d) napközbeni gyermekfelügyelettel,
e) Jánoshalma közigazgatási területére vonatkozóan
szervezi meg a bölcsődei ellátást a városban.
A Képviselő-testület a döntés előkészítésének idején felkérte az óvodavezetőt, hogy
a bölcsődei ellátás iránti igényfelmérést végezze el, és a felmerült szülői igényekről
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 2016. december hónapban 14 szülő adta le kérelmét
a szeptemberi bölcsődei elhelyezésre. Így a testület januárban a konkrét igények
ismeretében tudott dönteni a bölcsőde indításáról.
Április –május hónapokban a közbeszédben több, egymásnak ellentmondó híresztelés
látott napvilágot a bölcsőde indításával kapcsolatban.
Egyrészt elmondható, hogy egyértelműen pozitív változások indultak el a parlamenti
döntéshozatali rendszerben. A bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztos
kezdeményezésére törvény módosítási javaslat áll a parlament előtt, mely szerint 2018.
augusztus 31-ig működhetnének tovább az egységes óvoda-bölcsődék, illetve egy
másik lényeges és fontos javaslat, hogy a bölcsődék működésének támogatása is
emelkedne. A kérdésben a kormány április hónapban támogatólag döntött, a parlamenti
döntés lapzártáig nem született meg.
Május 18-án Farkas Gergely jobbikos képviselő is felszólalt az ügyben a parlamentben.
A jobbikos képviselő felszólalásában Jánoshalmát nevesíti. A megjegyzés városunkra
vonatkozó része így hangzik: „Kérdéses, hogy mi lesz ott (Jánoshalmán) a bölcsőde
indításával”?
Ez a kijelentés a tények ismeretében nem fedi a valóságot. Május 18-án már nem volt
kérdéses a jánoshalmi bölcsőde sorsa, mivel arról a helyi igényeknek megfelelően már
januárban támogató döntés született!
Czeller Zoltán polgármester a május 25-i Képviselő-testületi ülésen kérdőre vonta
Nagy István helyi jobbikos képviselőt, miért nem kapott a valóságnak megfelelő
tájékoztatást Farkas Gergely országgyűlési képviselő?
A polgármester már többedszerre volt kénytelen felszólítani a jobbik helyi elnökét,
hogy ne terjesszen álhíreket a város lakosságának körében.

A jó munka jutalma

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról

Czeller Zoltán polgármester urat kérdeztük, mik a konkrét tervek a 2014-2020-as fejlesztési időszakban?
Czeller Zoltán: Úgy vélem, továbbra is reális, megalapozott elképzeléseink vannak ezen a téren. Városunk vezetésének terveiben ismét jelentős szerepet kap a helyi gazdaság fejlesztése, közöttük az Iparterület további korszerűsítése. Úgy láttuk,
hogy Jánoshalma földrajzi adottságai, a kiváló termő adottságokkal rendelkező mezőgazdasági szántóföldi és szőlő, valamint
gyümölcsös területek lehetővé teszik, hogy Jánoshalma a térség mezőgazdasági termények logisztikai, árufeldolgozó
csomópontjává váljon.
Már 2012-13-ban megfogalmaztuk, hogy ide kell építeni egy agrár-logisztikai központot! Még mindig elegendő számú gazda
műveli a földeket, szőlőket, gyümölcsösöket, tehát meg kell, hogy legyen a gazdasági alapja ennek az elképzelésnek. Az a tervünk, hogy segítsünk a jánoshalmi, és a környékbeli, a mélykúti, borotai, kéleshalmi, és talán távolabbi településeken
élő gazdáknak is, a megtermelt terményeik értékesítésében, úgy, hogy a legmodernebb hűtőkamrákban tudunk tárolni,
ezen felül válogató-és csomagoló gépsort bocsátunk a rendelkezésükre. Terveinkben szerepel a gyümölcsök feldolgozása is. Meggyőződésünk, hogy enélkül nem lehet manapság piacképes áruval megjelenni a termények piacán, sem belföldön,
sem külföldön. Ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítására kértünk támogatást a 2014-2020-as fejlesztési időszakban.
Vannak jó híreim: az első ütemre már megnyertük a pénzt! Nagy örömmel tölt el, hogy a sok tervezgetés, irodai, és papírmunka után nemsokára elindul a beruházás! Sok tárgyalás után sikerült elérnünk azt, ami rendkívül előnyös a helyi mezőgazdasági élet szereplőinek, hogy ez önkormányzati beruházás, 100%-os Uniós és Kormányzati támogatást kap, tehát nem kell
a gazdáknak önrésszel beszállni.
Ha valaki a személyes véleményemre kíváncsi, elmondhatom, valójában ennek, vagy ehhez hasonló beruházásnak a megvalósítására vártam a legjobban. Jó, hogy a város végre kapott erre lehetőséget az Uniótól, valamint a Magyar Kormánytól. Az a meglátásom, hogy munkahelyteremtő vállalkozásoknak kell megjelenni a térségben az elkövetkezendő
években. Az a célkitűzésünk, hogy a munkahelyteremtéssel növekedjen Jánoshalma lakosságának létbiztonsága és jövedelmi
szintje. Persze ez már maga után vonja azt is, hogy növekednek a helyi és még az állami adóbevételek is. Mindezekre pedig
igen nagy szükség van!

JÁNOSHALMI NAPOK 2017
2017. június 29. csütörtök
Imre Zoltán Művelődési Központ
18:00 Agócs Sándor jánoshalmi születésű költő Lepkék a könyvtárszobában című új verseskötetének
bemutatója
Közreműködik: Komáromi Lajosné, Mike Dávid,
Mike Márk, Schindler Regina
Szent Anna Római Katolikus Templom
19:00 Mithras Pedagógus Kórus műsora

A Mentők Napja alkalmából a megyei kirendeltés és az állaomás vezetésével egyetértésben az elmúlt éves munkája lalapján Kriván Péter a Jánoshalmi Mentőállomás gépkocsivezetőjét Regionális Igazgatói dicséretben részeítette Dr. Zentay Attila a Délalföldi Regionális Mentőszervezet vezetője.
Az elsimeréshez gratulálunk és további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk

BÓBA GAZDASAROK
kihagyhatatlan ajánlata!

120 L-es háztartási kuka
kerekes,
fekete,
új
Fix ár
7.990.Ft
2017.06.01-től 2017.07.01-ig
Címünk: Jánoshalma, Rákóczi utca 13.
Telefon: 70/600-4912

2017. június 30. péntek
Imre Zoltán Művelődési Központ
17:30 Díszítőművész Kör és Nagy Emőke alkotásainak
kiállítás megnyitója
Közreműködik: Horváth Lotti, Penczinger
Barbara, Kocsis Kadosa
Művésztelep- Kossuth u. 5.
18:00 A Jánoshalmi Művésztelep IV. alkotótábor műveinek kiállítás megnyitója
Szabadtéri színpad
18:40 Kalocsai Liszt Ferenc AMI Dusnoki Aprók Gyermek Néptáncegyüttes műsora- Fölszállott a páva
közönségdíjas csoportja
19:00 Mezei Csokor fellépése
19:20 Gyermeklánc Óvoda esernyős tánca
19:30 Lajtha László Művészeti Iskola néptánccsoportjának műsora
19:40 Kalocsai Liszt Ferenc AMI Dusnoki Ifjúsági Néptáncegyüttes műsora
20:00 Ünnepélyes megnyitó
21:00 Sztárvendég az APOSTOL együttes
22:00 Szalonzene Nagy Lajos előadásában (Béke térsörsátor)
Imre Zoltán Művelődési Központ
22:00 Welcome buli

2017. július 1. szombat

14:50 Motoros felvonulás
Erzsébet téri parkerdő- Béke tér- MOL Benzinkút útvonalon
Szabadtéri színpad
17:00 Gólyalábas bohócok mutatványos műsora
17: 45 Újpávakör műsora
18:00 Hunyadi János Általános Iskola műsora
18:30 Salima Hastánc csoport fellépése
18:50 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
műsora
19:20 Pöndölösök műsora
19: 40 Probitas Táncsport Egyesület műsora
Sztárvendégek:
20:00 Operett gála: Szendy Szilvi és Peller Károly
20:45 Szulák Andrea
22:15 Peter Srámek
23:00 Disco
Imre Zoltán Művelődési Központ
23:00 Utcabál a Kék Ingesekkel
Béke tér-sörsátor

Pénteken és szombaton
vásári forgatag várja az érdeklődőket.
A rendezvények ideje alatt megtekinthető:
- Szent Anna Római Katolikus Templom és Kincstár
- Zsinagóga
- Helytörténeti Gyűjtemény
- Imre Zoltán emlékszoba
Időpont egyeztetés:
Imre Zoltán Művelődési Központ 70/367-1162

2017. július 2. vasárnap

10:00 Ünnepi szentmise
Szent Anna Római Katolikus Templom

NÉPE
A J á r á HUNYADI
si Hiv
atal hírei
J Á N O S H A L M I

4. oldal

Ügyintézéssel
ismerkedtek a diákok

2017. május 9-én (kedden) a Hunyadi János Általános Iskola 5/C osztályos tanulói látogattak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalába.
A Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatti Kormányablakban az általános iskolások számára rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak a Járási Hivatal munkatársai, amelynek programja a következő volt:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető képes diavetítés formájában bemutatta a Járási Hivatal munkáját, munkatársait, régi és 2017 évtől
új feladatait.
A gyerekek megtekintették a kormányablakot, tájékoztatást kaptak az
ott intézhető ügyekről, megnézték a sorszámhúzást és az ügyfelek behívásának, okmányok készítésének rendszerét, fotó készítést okmányokhoz.
Minden megjelent gyermek emlékül helyben készült könyvjelző ajándékot kapott.
Három megjelent diák, a sorsolás után, ajándékot vihetett haza. Ők:
Szegedi Daniella, Liliom Martin és Horváth Tibor.
A gyerekek sok élménnyel gazdagodva tértek vissza iskolájukba.
Jánoshalma, 2017. május 9.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Katonai toborzás

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársa 2017. május
24-én (szerdán) 14 órakor Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési Központban tájékoztatót tartott az érdeklődők számára.
A Magyar Honvédség a 18 és 35 év közötti közfoglalkoztatottak részére kínál lehetőséget arra, hogy önkéntes alapon a szerződéses legénységi állomány tagjai legyenek és egy kiszámítható életpályára léphessenek.
Több mint 12 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 az egyik legnagyobb munkáltatójaként van jelen az ország munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az arra elhivatottaknak. A sereg
az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja elsősorban
lövész, díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén – gépjárművezetői munkakörökbe, de a bátrak akár ejtőernyős
vagy búvár beosztásokba is beadhatják pályázatukat. A Hadsereget képviselő katonatiszt tájékoztatta a jelenlévőket a jelentkezés feltételeiről, amelyek a következők: betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelentett
belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A jelentkező sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően kezdheti meg katonai szolgálatot. Elmondta, hogy a
Magyar Honvédség társadalmi presztízse magas szintű, a katonák társadalmi megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még fontosabb, hogy a honvédség megbízható munkáltató, a munkahelyek és járandóságok vonatkozásában stabilnak számít. A katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és nyomon követhető
pályaképpel. Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt
figyelmet fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetére, életminőségére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a rendszeres és ingyenes
orvosi szűrővizsgálatokat, kezeléseket, valamint a rekreációs lehetőségeket figyelembe venni.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt jelenthet – a kiemelkedő jövedelem miatt - mely minden állományban lévő számára elérhető lehet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma
már csak toborzás útján történik. Az érdeklődők Kecskeméten a Lunkányi
János utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, a jelentkezés feltételeiről, a járandóságokról és egyéb juttatásokról. Amennyiben úgy érzi, felkeltette érdeklődését a katonai szolgálatvállalás lehetősége, kérem, keresse fel toborzó irodánkat ügyfélfogadási
időben és tájékozódhat a www.hadkiegeszites.hu és az iranyasereg.hu oldalunkon is!BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Alkalmi munkást keres? Alkalmi munkát vállalna?

Hivatalunk szeretne segítséget nyújtani abban, hogy az alkalmi
munkát keresők és alkalmi munkát vállalók egymásra találhassanak.
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya a
Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatt lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdák / munkáltatók egyszerűsített / alkalmi munkavégzés keretében a munkavállalók számára ajánlott lehetőségeiket az
„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁL”
„ALKALMI MUNKÁT VÁLLAL”
faliújságon megjelentessék.
Információs kollégánk felveszi az Önök által megadott adatokat és elkészíti a hirdetést, amelyet visszavonásig megjelentetünk a faliújságon.
Az álláskeresők számára felajánljuk a faliújságon megjelenést abban az
esetben, ha alkalmi munkát vállalnának.
Kérjük a leendő munkáltatókat, hogy tartsák be az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, amelyekről a 2010. évi LXXV. Tv rendelkezik, legfontosabb szabályai az alábbiakban foglalhatók össze:
Az egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdasági, továbbá turisztikai
idénymunkára vagy alkalmi munkára létesíthető egyszerűsített módon létrejövő munkaviszony.
Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony - a felek
megállapodása alapján – a munkáltatónak a törvényben meghatározott
bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben a munkavállaló kéri, vagy a jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra
kötelezett munkáltató választása szerint legkésőbb a munka megkezdéséig
írásba foglalt – a törvény melléklete szerinti – munkaszerződést kell kötni.
Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni.
A munkáltató ezt – választása szerint – elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy rövid szöveges üzenet (sms) útján teljesítheti.
Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló után a
munkáltató által fizetendő közteher a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka esetén 500 forint, míg az alkalmi munka esetében 1.000
forint naponta. A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhót
követően az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott beszedési számla javára teljesíti. Az így alkalmazott munkavállaló nem minősül a

Tbj. törvény (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény) szerinti biztosítottnak. Nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint
álláskeresési ellátásra azonban jogosultságot szerez. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1.370 forint, napi 1.000 forint
közteher után 2.740 forint naponta.
Mezőgazdasági idénymunkának számít a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete
miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az év
adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt
mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása.
Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató
munkáltatónál végzett idénymunka.
Alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül
összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül
összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre
szóló munkaviszony tekinthető.
Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor
ezen, munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz
napot nem haladhatja meg.
Bővebb tájékoztatásért látogassa meg Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján lévő linket https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz
Kedves leendő
„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁLÓ” és „ALKALMI MUNKÁT VÁLLALÓ”
Ügyfeleink!
Keressék bizalommal a Foglalkoztatási Osztály munkatársait:
66440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795 015
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
08.00-12.00 08:00-12:00 08.00-12.00
nincs
08.00-12.00
13.00-16.00
13.00-16.00

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:
Közzététel időpontja: 2017.05.23

Munkakör

Iskolai végzettség
Bolti eladó
Szakmunkásképző
Kereskedő - Boltvezető
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Bolti eladó
Általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola
Egyszerű ipari foglalkozású
Általános iskola, szakmunkásképző
Általános karbantartó (Lakatos munkák)Általános iskola, szakmunkásképző
Pultos
Általános iskola, szakmunkásképző
Szikvízkészítő/szállító
Általános iskola, szakmunkásképző
Trafikos
Általános iskola, szakmunkásképző
Bolti eladó
Általános iskola, szakmunkásképző
Autószerelő
Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola
Lakatos
Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola
Hegesztő
Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola
Forgácsoló
Szakmunkásképző, Szakközépiskola, szakiskola
Pék- édesipari termékgyártó
Szakmunkásképző, szakközépiskola, szakiskola
Áruterítő- gépkocsivezető

Cég megnevezése
Rózsa Bianka egyéni vállalkozó
Rózsa Bianka egyéni vállalkozó
Fajszi Józsefné
Szlávik Gyula egyéni vállalkozó
Fülöp Róbert ev.
Szabó Vilmos Péter ev.
Gyenizse Lajosné ev.
Csincsák Mihályné
Csincsák Mihályné
C és C Kereskedelmi Kft.
C és C Kereskedelmi Kft.
C és C Kereskedelmi Kft
C és C Kereskedelmi Kft
Royal II Sütőipari Kft.
Maus Ker. és Szolg. Kft.

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 795 015
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
08.00-12.00
08:00-12:00
08.00-12.00
nincs
13.00-16.00
13.00-16.00

Munkavégzés helye
Munkabér
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
megegyezés szerint
Jánoshalma
megegyezés szerint
Jánoshalma és vidék megegyezés szerint
Jánoshalma
megegyezés szerint
Borota
megegyezés szerint
Jánoshalma
63.750,-Ft
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
161.000,-Ft
Jánoshalma
megegyezés szerint
Mélykút
megegyezés szerint

Péntek
08.00-12.00

2017. június

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal tájékoztatója
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2017. májusában kezdik meg.
A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója - választása szerint - köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani,
vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a
gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.
Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell
hasznosítani.
A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma - főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken - hogy
a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás
megbetegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi
okokból is elengedhetetlen.
Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/tulajdonosokat, hogy amen�nyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmulasztása, illetve engedély nélküli termőföld más célú hasznosítás kerül megállapításra,
akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi bírság, az esetleges későbbi termőföld tulajdon szerzéseket, illetve haszonbérleti szerződéseket a bírság kiszabásától számított öt évig kizárja.
A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely
az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését
szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat / használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy a törvényben
előirt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.
Kecskemét, 2017. április 28.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tanácskozás a járáshoz tartozó
önkormányzatok vezetőivel

2017. május 16-án 9 órára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala megbeszélésre hívta a jánoshalmi járáshoz tartozó önkormányzatok vezetőit, a közfoglalkoztatás települési szervezőit,
adminisztrátorait.
Első napirendként Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető
szóbeli tájékoztatást adott a Jánoshalmi Járási Hivatal új feladatairól és
minden önkormányzat írásbeli tájékoztatókat is átvehetett.
A második napirend előadója Mészáros Pongrác Foglalkoztatási Osztály
osztályvezető és Szabó Viktória közfoglalkoztatási szakügyintéző voltak.
A fő téma a közfoglalkoztatási programok szervezése, dokumentálása,
ezzel kapcsolatos aktuális feladatok, elszámolások benyújtása, valamint a
2017. szeptember 15 napjára Jánoshalmára tervezett megyei közfoglalkoztatási kiállítás szervezése volt.
A Jánoshalmi Járási Hivatal és Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Mélykút, Rém önkormányzatai közösen - a Járási Szüreti Expó egyik programjaként - már három alkalommal megszervezték a járási közfoglalkoztatási
kiállítást, amely évről-évre színvonalasabb lett, a közös munka elismerése,
hogy 2017. évben ehhez a kiállításhoz kapcsolódva a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal vezetése kezdeményezte, hogy Jánoshalmán kerüljön
megrendezésre a Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás.
Örülünk annak, hogy a megyei rendezvény 2017. évben a jánoshalmi
járás területén kerül megszervezésre.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Járási Szakmai Nap
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2017. május 23-ra „Járási Szakmai Napot”
szervezett. A rendezvény apropója, hogy január 1-jétől a járási hivatalok
feladat- és hatásköre több teendővel bővült.
A rendezvény elején Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
köszöntötte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályáról dr. Kádár Géza osztályvezetőt, és
dr. Barta Gábor jogi segítségnyújtási-áldozatsegítő szakügyintézőt, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensét, Farkasné Wodring Zsuzsannát, BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi
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A Járási Hivatal hírei
Járási Szakmai Nap

Osztályának járási vezető védőnőjét, Figuráné Bussay Zsuzsannát, a Jánoshalmi Rendőrőrs őrsparancsnokát, a
járási hivatalunk területén működő nevelési-oktatási intézmények vezetőit, ifjúságvédelmi felelősöket, védőnőket,
a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, esetmenedzsereit, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok vezetőit, családsegítőit.
A rendezvényt dr. Kádár Géza osztályvezető nyitotta meg. Ezt követően Farkasné Wodring Zsuzsanna áldozatvédelmi referens tartott előadást „Áldozatvédelem a rendőrségi eljárásban” címmel. A szakmai nap következő napirendi pontja „Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés a közigazgatási eljárásban”, melyet dr. Barna Brigitta
gyámügyi szakügyintéző mutatta be. Ezután Szalmáné Gunda Edit szakügyintéző az igazolatlan iskolamulasztás
gyámhatósági eljárását ismertette. Végezetül Szilágyi Szabolcs a szabálysértés területét érintő igazolatlan iskolamulasztás eljárását vázolta fel, majd a járási hivatalunkhoz tartozó köznevelési feladatokról tartott tájékoztatást. A
szakmai napon elhangzottakat Farkas Margit hivatalvezető-helyettes összegezte, megköszönte a jelenlevők aktivitását és a rendezvényt bezárta.

5. oldal

A G a z d a kö r h í r e
Orbán Napi ünnepség 2017

Az ünnepséget Gazdakörünk ez évben is e helyi
Orbán Szobornál tartotta meg május 25-én.
Farkas László gazdakörünk elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd Czeller Zoltán városuk polgármestere, tartotta meg ünnepi köszöntőjét.
Mons. Menyhárt Sándor plébános úr vezetésével
közös imádkozás következett, kérve határunk védő-

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Ugyancsak nagy sikert aratott a Hunyadi János Általános Iskola és a Szent Anna Katolikus Iskola diákjainak szép műsora. A FM.ASZK. Iskola tanulója Haszna Balázs egy alkalomhoz illő verset szavalt el, igen
magas színvonalon. A kulturális műsor zárásaként a
Pöndölös Citerazenekar igen szép és hangulatos előadása következett.
A rendezvény zárásaként Gazdakörünk két vezetőségi tagja Zámbó Zoltán és Kiss Ferenc borral öntözte
meg határunk védőszentjének szobrát.
Az ünnepség befejezése után a tagtársainkat,
vendégeinket, és a fellépő diákokat székházunkban
állófogadáson vendégeltük meg.
Gazdakörünk ezúton szeretné megköszönni mindazoknak a segítségét, akik munkájukkal, fellépésükkel
hozzájárultak ünnepségünk sikeres lebonyolításában.
Fajszi Ferenc

KÖZLEMÉNY

a mezőgazdasági őstermelőket érintő ellenőrzésekről
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet valamint a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 81/C. §-a és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet felhatalmazása alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány
és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát.
Az ellenőrzések kiemelt célja az őstermelői
igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem
saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal
a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők
piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők
által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.
A jövőben a Jánoshalmi Járási Hivatal, mint
hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékességi területén (Borota, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Rém
) működő piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági ellenőrzéseket fog végezni.
Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők hatósági ellenőri igazolvány, illetve megbízólevél bemutatásával végzik munkájukat.
A piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az
árusítás során az alábbi okiratok megléte szükséges:
——érvényes őstermelő igazolvány,
——adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
——értékesítési betétlap,
——személyazonosító igazolvány,
——lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § alapján:
„(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből
származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.
(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén
a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés
helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas
módon ellátni.
(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba
általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági
őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat,
akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon
a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az
őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is
ellenőrizheti.”

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében: „Az ellenőrző hatóság az igazolvány
használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során
jogosult:
a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni
kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;
b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;
c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig,
ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;
e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés
során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai
eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
eb) egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
ec) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amen�nyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
ed) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
ee) a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó
előírások valamelyikét megszegi.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás
tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a
Nyilvántartásban.”
A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a alapján:
„(1) bekezdése Az ellenőrző hatóság az igazolvány
visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két
évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát
be kell számítani.
(2) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a döntés jogerőre emelkedését követően az igazolványt megküldi a NAK részére.
(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”
Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó
standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!
2017. április
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

szentjét a termés megoltalmazására.
Ezután a Gazdakör, a Felső-Bácskai Hegyközség, a
Kunvin Kft és az Önkormányzat részéről a szobor megkoszorúzása következett.
Ötvös Klaudia az Orbán napi népi szokásokat ismertette. Ezután az Új Pávakör színvonalas műsora következett.

A Jánoshalmi Gazdakör Egyesület
évzáró közgyűlése
Évzáró közgyűlésünket 2017. május 14-én 16 órakor
tartottuk meg a gazdakörünk székházában.
Farkas László gazdakörünk elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd megállapította, hogy a közgyűlés
határozatképes.
Az elnök ismertette a napirendi pontokat, amelyet a
jelenlevők egyhangúan elfogadták.
Ezután a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
hitelesítők megválasztása következett, szintén egyhangú elfogadással.
Elsőnek Farkas László elnökünk számolt be a
2016-os év munkájáról. Beszámolójában részletesen szólt a határon túli és a határon belüli kapcsolatainkról és azok rendezvényeiről, amelyeken gazdakörünk is részt vett.
Rendezvényeink 2016-os évben is nagyon sikeresek voltak.
A Megyei Törvényszék jóváhagyta, hogy új
nevünk ismét a régi – Jánoshalmi Gazdakör Egyesület legyen.
Tagdíj befizetési morálunk jó. Tagjainknak különböző kedvezményeket tudunk biztosítani. A 2016os évben 5 új tagot vettünk fel, 4 főnek pedig saját
kérésükre szüneteltetjük a tagsági viszonyát.
Helyi kapcsolataink jók, az Önkormányzattal,
intézményekkel, civil és gazdasági szervezetekkel
egyaránt. Szintén jó a kapcsolatunk a határon túli
testvérszervezetekkel.
Ezután a Felügyelő Bizottság beszámolója következett Kovács Sándor részéről.
Majd utána Farkas László elnök terjesztette elő
a 2017-es év pénzügyi tervét, majd ismertette a
Gazdakör 2016 évi működési költségeit és bevételeit. Egyesületünknek 2017. május 1-én kifizetetlen szállítói tartozása nincs. Az elnök kihangsúlyozta: rendezvényeink illetve előadásaink számát nem
tehetetlenségünk akadályozza, sok esetben a forrás vagy az érdeklődés hiánya. Épület felújításra és
működési költségre pályáztunk. A működési költség
pályázatát már elbírálták, mely 100.000,- Ft. Az épület felújítási pályázatunk még nem került elbírálásra.
A beszámolót a tagság egyhangúan elfogadta.
Ezután 3 új tag belépési kérelmét fogadta el a közgyűlés.
Majd egyéb hozzászólások következek.
Dági József tiszteletbeli elnökünk a határon túli
kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta.
Nagy Sándor a főzőhely kialakításának szükségességéről beszélt.

Elnökünk a válaszában ismertette fejlesztési elképzeléseit, amelynek megvalósítása anyagi akadályba ütközik.
Miután egyéb kérdés nem merült fel, elnökünk megköszönte a részvételt és a közgyűlést befejezettnek
nyilvánította.
Fajszi Ferenc

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
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A Jánoshalmi Cukorbetegek Egyesületének életéből

Érdeklődni:
Bátyai Gábornál: 06 70 339 11
76
Bátyai Gábornénál
06 70 338 56 97
„ A víz és annak használata elkíséri az
egész emberiséget a bölcsőtől a sírig.
Legjobb barátja annak, aki bánni tud
vele, de mindenkor félelmetes ellensége marad annak, aki nem tanult
meg úszni.”

(Ovidius

A dietetikus tanácsai
Étkezés
inzulinrezisztencia esetén

2017. május 16-án a a Cukorbetegek Egyesülete
meghívott barátokkal és ismerősökkel együtt egy egész
napos kirándulást szervezett Budapestre a 77Elektronika
Műszeripari Kft-telephelyére. Gyárlátogatásra hívtak bennünket. Sokan nem is hallottak még erről a cégről, bár a
legtöbben használtak már vércukormérőt, cukoranyagcseréjük ellenőrzéséhez.
A 77Elektronika ugyanis egy vércukormérőket gyártó,
31 éve működő magyar alapítású vállalkozás Budapesten és mind a mai napig magyar tulajdonú családi vállalkozásként működik.” A folyamatos innovációnak és a
szüntelen fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat termékeit ma már világszerte ismerik és használják Dél-Amerikától a Távol-Keletig.
A 77 Elektronika Műszeripari Kft. első termékei az
egyéni vércukormérő készülékek voltak, diabéteszes
betegek számára, otthoni használatra. A folyamatos fejlesztés révén egyre jobb szolgáltatást nyújtó, világszínvonalú készülékek széles körben ismertek kiváló minőségükről és megbízhatóságukról. Ezek a készülékek ma
már egy apró vércseppből pár másodperc alatt nagy pontossággal határozzák meg a vércukorszintet”- olvashatjuk
a honlapjukon bemutatkozásként .
A kirándulásunkon a legtöbb résztvevő cukorbeteg
volt, de voltak olyanok is, akik óvják az egészségüket, és
szeretnének tenni a megelőzésért. Igy örömmel csatlakoztak hozzánk.
Már a felfelé utazás alatt is jó beszélgetések alakultak ki.
A gyárban az első pillanatban nagy szeretettel fogadtak minket. A bemutatkozás, és a gyárlátogatás is mindvégig nagyon érdekes volt, sőt még annál is több.
Túl azon, hogy egy általános ismertetőt követően végig
jártuk a gyártó üzemet, a gyártósoron dolgozókkal beszélgethettünk, megismerkedtünk a vállalat működési stratégiájával. Láttuk a precíz munkát minden munkaasztalnál, a dolgozók mosolyogva válaszoltak a kérdéseinkre, a
kísérőnk, az egyik igazgató, minden dolgozót néven nevezett, azt láttuk, hogy itt az emberek szeretnek dolgozni.
S ebben az üzemben fogyatékkal élők, mozgáskorlátozottak is teljes értékű munkát végeznek.
1986-ban 7 fő társulásával kezdték el a vércukormérők
gyártását, ma az üzemnek 620 dolgozója van.
Az elmúlt évek során nagyon sok fejlesztés történt, ami
mindig egy csapat munka következménye, s nem csupán egymás között egyeztetik a fejlesztésre váró ötleteket, hanem megkérdezik a készülékeket használókat is,
s a visszajelzéseket beépítik a fejlesztési folyamatokban.
Nem hiába, hisz az elmúlt évben megkapták az Innovációs Nagydíjat.
Volt próba VC mérés, kézbe lehetett fogni a vércukormérőket : D- cont Trend, D-cont Hunor, D-cont Magor néven meg is vásárolhatók. S a legutolsó fejlesztés
az okos vércukormérő – a Nemere, amivel a legmodernebb módon lehet követni a cukoranyagcserét, a készülék képes különböző átlagokat kiszámítani, ami főként az
insulinnal kezelt betegnél a cukoranyagcsere egyensúlyban tartásához ad nagy segítséget, és az okos telefonokhoz hasonlóan, nagyon sok okos funkcióval rendelkezik.
A hazafelé úton sokat beszélgettünk, kielemeztük a
kirándulásunkat
Az látszott, hogy mindenki sokkal többet kapott, mind
szemléletben, mind gyakorlati tudásban, mind lélekben
mint amire számított. Mindenki nagyon lelkes volt! Sokkal többet kaptunk mindannyian, mint csupán a VC mérő
készítés ismerete. Kitágította a lelkünket, visszaadta a
hitet az emberekben, megerősítette azt bennünk, hogy
érdemes jól csinálni a dolgunkat, beleadni mindent, mert
attól lesz értékes minden, s ez visszahat ránk is. Az a jó
hangulat, ami érződött az üzemben sétálva is, mindenkinek örömet adott. S tudjuk, hogy emögött nagy emberszeretet, becsület, elismerés, tisztaság van.
A hazafelé úton aztán betértünk Ópusztaszerre és
megcsodáltuk együtt a Feszty körképet, és a mindig
magával ragadó skanzent.
Nagyon jól éreztük magunkat!

BÁTYAIÚSZÓTANFOLYAM
indul!
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Amennyiben kezelőorvosa inzulinrezisztenciát állapított meg, két alapvető dolgon
kell változtatni. Az egyik a rendszeres testmozgás, a másik az egészséges étkezés.
Az inzulinrezisztencia időben történő
diagnosztizálása esetén sikeresen visszaállíthatjuk szénhidrát anyagcserénk egyensúlyát, de ehhez mindenképp figyelemre,
nyitottságra és önfegyelemre van szükség.
Az inzulin a sejtek cukorfelvételét segíti szervezetünkben. Inzulinrezisztencia esetén csökken a sejtek inzulinérzékenysége,
kevesebb cukrot képesek felvenni. Kompenzálásképpen több inzulin termelődik,
mely erős éhségérzetet okoz. Emiatt fokozódik az édességek és a szénhidráttartalmú élelmiszerek utáni vágyunk, testsúlyunk gyors gyarapodásra hajlamos. A
hízás viszont rontja állapotunkat. Étrendünk helyes változtatásával visszaállíthatjuk inzulinháztartásunkat és megelőzhetjük
a kellemetlen szövődmények kialakulását.
A diéta nem annyira a komoly megvonásokról, mint inkább egy rendszerről és
minőségi váltásról szól, mely hosszú távon
jóval sokoldalúbb eredményeket hozhat,
mint remélnénk.
A diéta lényege egy rendszeres életvitel kialakítása! Naponta 5-6 alkalommal
szükséges étkezni (2-4 óránként), emel-

Közlemény

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály az új
telefonszámairól.
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kiskunhalasi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya 2017. június
1-jétől az alábbi telefonszámokon érhető el: 77/795-280, 77/795-281.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala)

BOR
A MINDENNAPOKRA!

lett nagyon fontos, hogy minden étkezés
tartalmazzon szénhidrátot, és megfelelően
osszuk el a gyorsan és lassan felszívódó
szénhidrátokat.
A helyes diéta kialakításához a glikémiás
index (GI) ismerete és magabiztos használata elengedhetetlen. Célszerű főként alacsony glikémiás indexű ételekből összeállítani az étrendet, amelyek nem emelik meg
nagymértékben a vércukorszintet, így nem
kell túl sok inzulint termelnie a szervezetnek. Lassan felszívódó szénhidrátok: zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, durum tészta, barna rizs, bulgur, hajdina, köles, zab
(pehely). Gyorsan felszívódó szénhidrátok: gyümölcsök, tejtermékek Nem ajánlott szénhidrátforrások: cukor, méz, növényi
szirupok, és az ezekkel készült ételek, italok, fehér pékáruk és tészták, zsíros péksütemények, puffasztott termékek, aszalt gyümölcsök, alkoholos italok.
Nagyon sok inzulinrezisztenciás beteget érint a túlsúlyosság, ezért az étrend
összeállításánál ez is szempont. A nyersanyag válogatásnál a soványabb termékeket válasszuk, és ételkészítéskor is zsírszegényebb eljárásokat alkalmazzunk.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus
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Hősök napja 2017
A „Magyar Hősök Emlékünnepe” a Kistemető „Hősi sírkertjében” a

„Somogyi bakák” emlékművénél és a II. világháború hősi halottai tiszteletére emelt kopjafánál került megtartásra. A „Hősök Napja” 2003 óta városi szintű megemlékezés, megszervezésére, levezetésére az önkormányzat
a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületet kérte fel.
Az érkezőket a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar I. és II. világháborús katona indulókkal, dalokkal fogadta. A nagyszámú felnőtt lakosság
mellett képviseltették magukat az iskolák és a város egyesületei, a pártok
és intézmények vezetői.
A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Hazuga Károly nyá. altá-

A megnyitót követően a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanulói ünnepi műsora hangzott el. A műsor
az I. világháború kitörésének 103-dik évfordulója és a II. világháború
befejezésének 72. évfordulója jegyében került összeállításra. A tanulókat Rittgasszer Jánosné az iskola pedagógus készítette fel.
Az ünnepi megemlékezést Hazuga Károly nyá. altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke tartotta. Ünnepi megemlékezésében nagy hangsúlyt kapott a hősökről való méltó megemlékezés
fontossága, a katona hősök helytállásának tisztelete.

A „Sírkertben” a II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kopjafa,
valamint a „somogyi bakák” emlékművének megkoszorúzását követően
a megemlékezést a „Szózatot” követő „Takarodó” zárta.

A megemlékezés kapcsán „somogyi bakák” jánoshalmi harcáról több
új ismerettel gazdagodtunk.
Az elhunytak neveinek ismertetése alatt az iskola tanulói a mécsesek
mellé egy-egy szál virágot helyeztek el a tizenkét síron.
bornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke, a
BEOSZ – Dél-Alföldi Régiójának elnöke Dr. Kovács György nyá. mk.
ezredes, Deli József és Sinyi Imre nyá. ezredesek a DAR tiszteletbeli elnökei. Jelen voltak Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Szentes,
Szeged tagegyesületei elnökei, tagjai, valamint Kecskemétről az 1. számú
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviseletében Gáldonyi Sándor százados.
Az ünnepi megemlékezés a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi
Dezső Repülőbázis katonáiból díszőrség felállításával kezdődött. A „Himnusz” elhangzása után Györgypál Csaba nyá. alezredes Bem József
Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke rövid megnyitó beszéddel köszöntötte a megjelenteket.

Az érdeklődőket az „Imre Zoltán Művelődési Központban” Hurtony Zsolt nyá. r. alezredes haditechnikai eszközökből álló makett kiállítása fogadta. A kiállítás megnyitása kapcsán Czeller Zoltán polgármester megköszönte Hazuga tábornok úrnak a sírkertben tartott ünnepi megemlékezés tartalmasságát, majd Hurtony alezredes bemutatta a kiállítás
anyagát.
GYPCS

Városi Gyermeknap a sportcsarnokban!
Jánoshalma Város Önkormányzata idén sem feledkezett meg a gyermeknapról és egy színes programokban bővelkedő feledhetetlen napot
varázsolt a jánoshalmi gyermekeknek!
A Városgazda Kft. szervezésében a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok adott
otthont ennek a különleges napnak. Már egy hónappal a nagy nap előtt
lázas készülődés vette kezdetét, hogy olyan légvárakat tudjunk biztosítani a
gyermekek számára, amely minden korosztálynak maximális élményt nyújt!
Az erőfeszítéseknek meg is lett a gyümölcse, 5 darab hatalmas légvár töltötte meg a sportcsarnok küzdőterét. Volt óriáscsúszda a nagyobb gyerekeknek, bika rodeó az ügyeseknek és a fiatalabbak is találtak akadálypályás légvárakat, kisebb csúszdákkal. Az egész napos műsor 10 órakor kezdődött, de akik
már lázban égtek, nyitás előtt egy órával a sportcsarnok ajtaja előtt várakoztak.
A délelőtti programot színesítette a helyi tűzoltóság helyszínre érkezése, ahol a
gyerekek beülhettek, kipróbálhatták, megcsodálhatták a nagy piros tűzoltóautót.
Az arcfestést Szabóné Tettinger Adri óvó néni vállalta magára, aki még nem sejtette reggel, hogy nyitástól zárásig megállás nélkül érkeznek a kicsik és nagyobbak, a különleges arcdíszeik elkészítésére. Szerencsére érkezett segítsége, Komárominé Vikor Ági tanító néni és Simity Flóra segített csökkenteni a sorban állást!
Lehetőség volt gyurmázásra, rajzolásra, színezésre. Továbbá fajátékok mellé is leülhetett, aki az ugrálásban már elfáradt, hogy a kreatív tevékenység
után újult erővel mehessen vissza a különböző légvárakba. A kisbabás szülőkre is gondoltunk, és egy babasarkot, hoztunk létre hintalovakkal, építőkockákkal és babajátékokkal. A játékokat Adri óvó néni ajánlotta fel használatra.
Külön köszönet illeti a Jánoshalmi Rendőrkapitányságot, akik mindvégig jelen
voltak a helyszínen, a rendőrautókat a gyerekek rendelkezésére bocsájtották, a bátrabbak még a bilincset is kipróbálhatták. Továbbá 3 elektromos kisautót ajánlottak fel erre a napra, ami hihetetlen élményt nyújtott minden jelenlévő gyermeknek. Itt meg kell említenem, hogy a szülők és gyermekeik nagyon
kulturáltan használták a kisautókat. Nem volt tolakodás, türelmetlenkedés,
hanem mindenki kivárta a sorát és átadta az autót a sorban következőnek.
Mivel 10 órától 17 óráig tartottak a programok, a gyerekek közel 300 szendvicset
fogyasztottak el. A rendezvény teljes időtartama alatt szörpöt kaptak a gyermekek és kétszer állhattak sorba fagyizni. Mindezt természetesen ingyen a Jánoshalmi Önkormányzat jóvoltából.
Ezt a napot, a sok rendezvényt megélt légváras személyzet foglalta össze, akik azt mondták, hogy nagyon régen láttak ennyi gyermeket ilyen rendezvényen és nagyon ki voltak szolgálva a gyerekek!
Egy kínai közmondás tartja: Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy. Én bízom benne, hogy a városi gyermeknap minden résztvevő gyermekben kellemes és vidám emléket hagyott!
Szabó Kornél
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Madarak és Fák Napja, az Erdei óvoda zárónapja
a Gyermeklánc Óvodában
A Petőfi, Batthyányi és Radnóti utcai óvoda nagycsoportosai 2015. 05.
10-én felkerekedtek, hogy a természetben emlékezzenek meg a Madarak és Fák Napjáról. Sok éves hagyománya már annak, hogy Kéleshalmon nyitjuk meg szeptemberben és zárjuk májusban az egyik legnagyobb
zöld jeles napjaink programját, az Erdei óvodát. A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, Kovács Sándor köszöntötte a gyerekeket. A kora hajnalban kifeszített hálóval barátposzátát (1993-ban az év madara) sikerült fognia, melynek gyűrűzése most elmaradt, hogy minél előbb visszatérhessen fészkébe a tojó. Különböző méretű és színű tojásokat, érdekes
madártollakat, fészkeket és csontokat mutatott nekünk a szakember.
Beszélgettünk a madarak vándorlásáról, táplálkozásáról és fészekrakási
szokásaikról. Mesélt Sanyi bácsi a gyűrűzésről a madarak nyilvántartásáról, illetve arról, hogy hogyan lehet jól elrejtőzni a külső szemlélőnek, úgy,
hogy ne zavarja az ott élő állatokat, madarakat. A terepszínű ruha felöltése és a gyakorlati bemutató aratta a legnagyobb sikert gyerekek és felnőttek körében egyaránt.
Ezután kisebb csoportokra osztva a gyerekeket különböző helyszíneken
érdekes feladatok várták, mint pl. évgyűrűk számlálása, „kukac gyűjtő” verseny, ügyességi játékok, év madarának (tengelic) színezése, jelvény készítése. A szellemi megmérettetések után a közeli dombon fogócskázhattak,
szaladgálhattak az óvodások.
Végül igen fáradtan és éhesen gyűlt össze a kis „sereg” a művelődési
ház mögötti fedett területen, ahol a frissen kisült kenyérlángos finom illata már messziről csalogatott bennünket. Erzsike óvó néni és segítőtársai
sütötték a kemencében az ízletes eledelt, melyet tejföllel illetve lekvárral
kínáltak. Teli pocakkal és nagyon jó kedvvel zártuk ezt a csodaszép napot.
Zöldágjárással búcsúztunk és indultunk haza.
Köszönjük segítségét a Renner Bt-nek, felajánlását a Royal Sütőüzemnek, illetve Kovács Sándor Úrnak, hogy tudásából és természet szeretetéből kaphattunk egy csipetnyit.
Köszönet illeti kollégáimat, hogy mindenki erejéhez és tudásához mérten
részt vett ennek a napnak a sikerében.
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Gyermeklánc Óvoda
kirándulása a szegedi
Vadasparkban
2017. május 23-án 3 csoport 49 nagycsoportosa kirándulhatott a Szegedi Vadasparkba.
Óvodánk fontosnak tartja a tapasztalati úton történő ismeretek bővítését,
ezt a célt szolgálta ez a tanulmányi túra is. Utunk első állomása a repülőtér volt, ahol a kísérőnk sok érdekes dolgot, szabályt mesélt a repülésről és
óvintézkedésekről. Ezt követően megszemlélhettük közelről az irányító tornyot, majd egy kis repülőt és végezetül egy sárkányrepülőt is.

Igazi élmény volt testközelből látni ezeket a „madarakat”. A hasznos és
érdekes információ áradatot követően a gyerekek képzelőerejének áradata vette kezdetét, igen sok kérdést kellett megválaszolnia kísérőnknek. Bár
nem ülhettek be a gyerekek a gépbe, mégis a kormányt és ezáltal a szárnyakat mozgathatták, irányíthatták. Köszönjük kísérőnknek a sok-sok információt és az „idegenvezetést”!

Ördögh Edit

Április és május a Nyitnikék Gyerekházban

A gyerekházunkba járó kisgyermekes anyukákkal tartalmas hónapokat
zártunk. A húsvét ünnepét színesebbé, érdekesebbé varázsoltuk a gyerekek számára. Énekeltünk, mondókáztunk, festettünk és tornáztunk. Tojást
kerestünk valamit gyurmát készítettünk. Dr. Kinigopulosz Márta pszichológus, minden hónapban egyszer ellátogat hozzánk, hogy csoportos illetve egyéni beszélgetés formájában választ adjon gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseinkre. Vajda Zsolt interaktív előadást tartott a gyermekek mozgásfejlődéséről és a gyermek-játék kapcsolatáról. Az előadások, a jövőben érdekes témákkal folytatódnak. Május elején az édesanyákat ünnepeltük. A gyerekekkel ajándékot készítettünk, verset és énekeket tanultunk, valamint egy gyönyörű, meghitt fotóval örökítettük meg ezt a
szép napot. Ebben a hónapban sokat kirándultunk. A madarak és fák napján Kéleshalomra látogattunk, ahol egy tapasztalt madarász kalauzolt bennünket a környéken élő madarak világába. A gyerekek tágra nyílt szemekkel csodálták a pici madarak törékeny szárnyait, puha tollait. Egy szép
májusi napon Márti néniék tanyájára látogattunk, ahol a napfényben fürdő
pipacsos táj, magával ragadta az anyukákat, a gyerekeket pedig a megan�nyi bárány nyűgözte le. A hónap végén pedig a Radnóti Utcai Tagóvodába
látogattunk, ahol a Kicsinyek vására elnevezésű fantasztikus programon
vettünk rész. Itt krajcárt gyűjtöttünk, mézeskalácsot ettünk, bodzaszörpöt
ittunk, és ha jól teljesítettünk vásároltunk.

A nap nagyobb részét a Vadasparkban töltöttük csodálatos időjárás
közepette. Az óvodások saját tempójuknak megfelelően barangolhatták be
a 3-4 hektáros bemutató területet.
Európán kívül 4 kontinens 195 faját és több mint 1200 egyedét nézhettük meg.

Közelről figyelhették és beszélhették meg ismereteiket a halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök jellemzőiről. Természetesen a legnagyobb kedvencek a pingvinek, fókák és szurikáták voltak. A majmok hangoskodása, a papagájok rikácsolása felkeltette a kissé megfáradt óvodások érdeklődését. Bizony igen jól esett az otthoni finomságok elfogyasztása és a játszótéren való kikapcsolódás is. Mindenki igencsak elfáradt a
3,5 órás túrán.
Jól esett a pihenés a buszon gyereknek és felnőttnek egyaránt. Jövőre
biztosan újra vendégei lesznek a Szegedi Vadasparknak a jánoshalmi
Gyermeklánc Óvoda óvodásai.

Továbbra is
szeretettel
várunk minden babát
és anyukáját 0-3 éves
korig a „Nyitnikék”-be.

Köszönjük anyagi támogatását a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzatnak!
Ördögh Edit
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Történelem verseny

A Katolikus Iskolák XIII. országos Takáts Sándor Történelemversenyén
a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola csapata, a „Sóhivatalnokok” az országos döntőben 6. helyezést ért el. A csapat tagjai: Dobos Zsófia
8.a, Hajnal Bálint 7,a, Kosóczki Balázs és Mike Márk 8.b osztályos tanulók. Gratulálunk Nekik!
Jacsóné Szabó Erika

Elsőáldozás

Kerti parti

lehetünk igazán boldogok, ha tovább ajándékozzuk azt. Az élet továbbadása, a gyermeknevelés a legnagyobb és legnehezebb feladat a világon. Az
édesanyák feltétel nélkül szeretnek. Ők tanítanak bennünket először türelemre, kitartásra, tőlük tanuljuk meg, mi a becsületesség, a felelősségvállalás . Ezen a napon ünnepélyes keretek között adtunk hálát Istennek az
édesanyákért, virággal, dalokkal és saját készítésű ajándékokkal igyekeztünk köszönetet mondani az édesanyáknak, nagymamáknak, keresztanyáknak. Nagy örömmel és szívvel-lélekkel készültünk erre az alkalomra.
A meghatott anyai tekintetek, ölelések, szívet melengető érzéssel töltötték
be az ünnepet. Május a Szűzanya hónapja, ezért nem feledkeztünk meg
égi édesanyánkról, Szűz Máriáról sem. Imával, énekkel fejeztük ki szeretetünk, tiszteletünk Mennyei Édesanyánk iránt. Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden édesanyát!
Csima Edit

Anyák napi ünnepségek
az iskolában

A diákönkormányzat, a nevelőtestület és a szülői
közösség közös szervezésében május
27-én rendeztük
meg a 2016-17-es
tanév kerti partiját.
A különleges diáknapon gyerekek, szülők, hozzátartozók,
ismerősök, pedagógusok együtt töltöttek el egy kellemes
délutánt. A megjelenteket Gyetvainé
Kaszás Eszter intézményvezető köszöntötte. Húsz helyszínen változatos tevékenységek és vendéglátó egységek
várták az érdeklődőket az osztályközösségek és a segítőink
jóvoltából. A falrajz
verseny legkreatívabb résztvevőinek díja egy-egy általuk kiválasztott felnőtt (természetesen tanár) arcfestésének elkészítése volt. A jó hangulatú kerti partit színpadi produkciókkal színesítették a Kiscsillag születik programra jelentkező tehetséges diákjaink, sőt táncos lábú pedagógusaink is. Művészeinket Szente Mariann
tanárnő terelgette a színfalak mögött. A felhőtlen szórakozás biztonságát gondoskodó figyelmükkel a szülői közösség tagjai biztosították számunkra Molnár István
elnök irányításával. Hálásan köszönjük a segítségüket.
DÖK

Városunkban 2017. május 21-én a vasárnapi intézményi mise keretein belül 41
tanuló lett elsőáldozó. Izgatottan várták gyermekek, szülők és keresztszülők ezt
a csodálatos napot, amikor először találkozhattak az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal. Az elsőáldozók verssel köszöntötték édesanyjukat, édesapjukat és
a nagyszüleiket, akik reményeink szerint továbbra is támogatják gyermekeiket, hogy ne vesszenek el egyházi életünkből. A szentmise után a plébánián
vendégül látták a kisdiákokat, akik átvehették emléklapjaikat és egy kis ajándékot, ami emlékezteti őket erre a szép ünnepre.

Horváthné Kocsis Tünde

Évzáró és anyák napja
az óvodában

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk
meg: május első vasárnapja, melyen az édesanyákat, nagymamákat
köszöntjük. Mindannyian ajándékba kaptuk az életünket, s csak akkor

9. oldal

Iskolánkban minden osztály ünnepélyes keretek között köszöntötte az
édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat.

Nebuló Kupa

Gyermeknap az óvodában

Óvodánk apraja-nagyja visszafelé számolgatta a napokat, hányat kell
még aludni a gyermeknapig. Május utolsó péntekén végre birtokba vehettük a régi Radnóti Miklós Gimnázium udvarát, ahol idén különleges programokkal készültünk gyermekeinknek.
Hagyományainkhoz híven reggeli közös zenés tornával indítottuk a
napot, majd folytatódott a mozgásos játék ovifocival, amit Szabó Kornél
vezetett, ahol mezek, bóják, kis focikapuk és sok-sok focilabda tette érdekesebbé a „fociedzést”. Idei nagy meglepetés a népi kosár körhinta volt,
amelyen minden gyermek kedvére hintázhatott. Ovizsaru - program keretein belül Hegyi Tamás és két rendőr kollégája tanította a gyerekeket a
helyes közlekedés szabályaira, amit azonnal ki is próbálhattak akkumulátoros kisautókkal.
Horgászat, arcfestés, gyurmázás, színezés és kézműveskedés tette színesebbé, vidámabbá ezt a különleges napot. Szülői közösségünk jóvoltából
a fák alatti árnyékban jól esett az öt különböző ízből álló hűsítő fagylaltozás.
A nap végére, az izgalomtól és programoktól elfáradt gyerekek pizzát és
ivólevet kaptak ebédre.
Köszönettel tartozunk a Városgazda Kft-nek, amely a helyszínt biztosította a számunkra!
Szabóné Tettinger Adrienn

2017. május 20-án szombaton a Kistérségi Ifjúsági Tanács ifjúsági sportnapot
szervezett az FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központban, ahol kispályás labdarúgásban (Nebuló Kupa) és floorballban mérhették össze erejüket az
induló csapatok. Iskolánk is képviseltette magát tanulóival a rendezvényen. A nyolcadikos focistáink megszerezték az I. helyet, és a floorballosok is ügyesen helyt álltak. A csapat tagjai: Strobán Dániel, Kovács Kristóf, Csámpai Kristóf, Horváth József,
Bogdán Zoltán, Sztojka Alex, Sándor Tamás és Vass Gergő. Gratulálunk nekik!
Komáromi Róbert
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Anyák napja az idősek otthonában
Májusban nyílnak a legszebb virágok, és én úgy gondolom ez nem véletlen. Ebben a hónapban köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, mindazokat, akik a legkedvesebbek a szívünknek.
Az idősek otthonában élő néniket talán nem köszönti ezen a napon senki.
Pedig ők is megérdemelnének egy-egy szál kis virágot, de lehet nincsen
már senkijük, aki köszönetet mondhatna nekik.

2017. június

Tisztelet a múltnak …
2013. május 10-én nagyszabású ünnepségsorozat zajlott iskolánkban. Ennek egyik kiemelkedő mozzanata volt, amikor két időkapszulát
helyeztünk el a Radnóti szobor előtt, és megfogadtuk, hogy minden évben
megemlékezünk erről.

Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük, hogy mindig ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket!

Mi a 7. c osztályosok most sem feledkeztünk meg róluk. Az ünnep előtt
hetekkel kezdtük készíteni a kedveskedő papír virágszíveket. Mindegyikbe
kedves üzenetet írtunk. Tanultuk a verseket, és írtuk a köszöntők szövegét.
Bizony nagyon vártak már bennünket. Anyák napja utáni kedden délelőtt látogattuk meg az időseket. Énekeltünk, verseltünk. Sok bácsi is ült a
vendégek soraiban, és mi róluk sem feledkeztünk meg. Őket, mint édesapákat, nagypapákat köszöntöttük.
Garami Marcsika néni Zsebszínpadosai aranyos mesét játszottak el.
Kubatov Ági néni 2. b osztályos gyerekei törperuhában táncolva köszöntötték az ünnepelteket.

A kapszulák tartalmát 20 illetve 50 évre titkosítottuk. Csak 2033-ban
és 2063-ban nyitható fel a két dobozka. Azt szeretnénk, hogy az akkor
6-14 évesek és szüleik betekintést nyerhessenek a 20-21. századforduló

Koszorús Dorina 7. c

NYELV-TAN-TÚRA AUSZTRIÁBAN
si központ és egyetemi város a hegyek, a Traun és az Ischl folyók közé
ágyazódva.

általános iskolai életébe.
Május 10-én ismét eljött az emlékezés ideje, s a műsor végén zeneszó
mellett indítottuk útnak üzeneteinkkel a postagalambokat.

Háromtusa a Hunyadiban
Az iskolánknak, tanárainknak és szüleinknek köszönhetően idén is eljuthattunk Ausztria gyönyörű hegyvidéki tájaira egy intenzív nyelvi tábor keretében. Csodás hetet tölthettünk Felső-Ausztriában Salzkammergut kellős közepén.

Érdekesebbnél érdekesebb helyeket láttunk az utazásunk során, öröm
volt ott lenni és megtapasztalni milyen lenyűgöző az élet a hegyekben,
valamint megtudni, hogy mi a története az egyes városoknak és helyszíneknek. Az utunkon láthattuk a Melki Apátságot, melyet bencés szerzetesek alapítottak.
Túrázás során megcsodáltuk az alpesi erdő sűrűjét. Megízlelhettük az
osztrák ételeket a szállásunk kényelmében Gosauban. Jártunk a Kaiservillában, a császári pár nyári rezidenciáján, Sissi egykori kedvenc lakhelyén Bad Ischlben. A császári város ismert üdülőhely, neves kongresszu-

A zene mindenkié

A Hunyadi János Általános Iskolában 2017. május 23-án került megrendezésre az ének-zene verseny. Az alsó tagozatos gyerekek nagy
izgalommal várták a megmérettetést. Mindannyian remekül szerepeltek és jó hangulatban telt el a délután.
A zsúri tagjai – Komáromi Lajosné, Nagyné Nasz Júlia és Koczó
Ildikó – igen nehéz helyzetben voltak a helyezettek elbírálásánál.

1-2. évfolyam: 1. Lengyel Anna 2. a, 2. Tóth Flóra 2. a, 3. Pajzer
Míra 1. a. Különdíj: Bognár Dorián 2. a (szintetizátor), Rencsár
Henrik 1. c és Rencsár Roland 1. c (ének).

3-4. évfolyam: 1. Zámbó Luca 4. a, 2. Török Szelina 4. a, 3. Fekete Anna 4. c. Különdíj: Varga László 4. a
„Legyen a zene mindenkié!” /Kodály Zoltán/
Ecsődi Anita

Kirándulást tettünk Salzburgba, ahol megtekintettük Mozart szülőházát
és a Haus der Natur Természeti Múzeumot. Részt vehettünk egy hajókázáson a várost kettészelő Salzach folyón. Hallein város sóbánya múzeumában megtapasztalhattuk a sóbányászok nehéz sorsát és persze a bányacsúszdát is kipróbáltuk.
Kirándulásaink egyik fénypontja volt Hallstatt, egy felső-ausztriai barokk
városka, a világörökség része.
A hegyoldalra, egy tó mellé épült város páratlan szépsége ámulatba ejti
a turistákat. Ottaniak mesélték, hogy még Kínában is megépítették, lemásolták a különlegessége miatt. Utolsó állomásként, mielőtt hazatértünk volna, ellátogattunk Bad Goisernbe egy Kézműves Múzeumba, ahol cseresznyemagokból összeállított tálak mellett még szarvasagancsból készült
szemüvegkeretet is láttunk, mint érdekesség, és sok-sok, még ma is élő
kézműves szakma termékeit.
Minden nap német óráink voltak Bad Ischlben egy nagyon modern képzési központban, ahol osztrák tanárok tartották a jó hangulatú oktatást.
Esténként leckét írtunk, naplót vezettünk a napi élményekből, játszottunk,
énekeltünk.
Külön köszönet a szüleinknek, Ibi néninek, és Klárika néninek, hatalmas
élmény volt eljutni Ausztriába és megcsodálni ezeket a helyeket!
Soha nem fogjuk elfelejteni, és jövőre is örömmel veszünk részt az utazáson!
Szilasi Emma és Szemlics Dániel
8.G osztályos tanulók

Madarak és fák napja a
Hunyadi Iskolában

Iskolánk fontosnak tartja a környezettudatos nevelést, ezért idén május
10-én délután az alsó tagozatos tanulóknak bemutattuk a 2017-es év
madarát és fáját. Rövid filmeket tekintettünk meg az iskola dísztermében a
tengelicről és a vadalmafáról.

Madarak és fák napja lévén, természetesen e két téma köré épülő feladatokat kaptak a gyerekek:
az első és második osztályosok tengelic színező lapot,
a harmadikosok puzzle-t (az év madarát kellett kirakniuk) és szókeresőt,
a negyedikesek a témához kapcsolódó érdekes kvíz kérdéseket oldottak meg.
A közös filmnézés után az osztályokban külön-külön oldották meg ezeket, de a cél közös volt: felhívni a környezeti értékekre a figyelmet.
Egy jó hangulatú délutánt tudhatunk magunk mögött, ahol a feladatok
megoldása közben a gyerekek tárgyi tudása gyarapodott, s talán Herman
Ottó gondolatait is megfogadják:
„A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony
szívvel járj! Ne hagyj mást magad után, csak a lábad nyomát, és ne
vigyél el mást, csak az emlékeket!”
Végvári Zoltán

Május 10-én elérkezett a háromtusa verseny ideje. A kis sportolók távolugrásban, kislabdahajításban és rövidtávfutásban mérték össze erejüket.
Szép napos időben, az iskola udvarán, társaik buzdítása mellett versenyeztek a gyerekek.

A következő eredmények születtek:
1. évfolyam, lány 1. Hegyi Szófia 1. c, 2. Kolompár Annabella
1. c és
Kun Vanessza 1. c, 3. Mezei Maja1. a. 1. évfolyam, fiú: 1. Bogdán Gergő
1. a, 2. Kolonics Dávid 1. a, 3. Rencsár Henrik 1. c.
2. évfolyam, lány: 1. Magyar Vivien 2. c. 2. Boros Kinga 2. c, 3. Lencse
Zsófi 2. c és Huczek Petra 2. a. 2. évfolyam, fiú: 1. Burai Patrik 2. b, 2.
Bognár Dorián 2. a, 3. Balla Gábor 2. b
3. évfolyam, lány: 1. Kolompár Dorina 3. c, 2. Fenyvesi Vivien 3. a, 3.
Kolompár Beatrix 3. c, 3. évfolyam, fiú: 1. Kolompár Viktor 3. c, 2. Dági
Attila 3. a, 3. Kurucz Béla 3. a,
4. évfolyam, lány: 1. Dervaderics Petra 4. a, 2. Kovács Viktória 4. c, 3.
Fekete Anna 4. c,
4. évfolyam, fiú 1. Menyhárt Gellért 4. a, 2. Pusenszki Alexander 4. c, 3.
Dudás Tamás 4. a,,
TAK: Csámpai Oszkár 2. o.
Gratulálunk mindenkinek, aki részt vett az erőpróbán!

AEROBIC ÉS
HASTÁNC GÁLA

2017. JÚNIUS 24. 19 óra
Imre Zoltán Művelődési központ
Mindenkit szeretettel várunk
Jánoshalmi aerobicosok
és hastáncosok
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A tavaszi matematika verseny végeredményei
A második forduló eredményei:

A két forduló és az elsősök versenyének végeredménye:

2. évfolyam: I. Fischer Linda, II. Lencse Zsófi, Lógó Bianka és Magyar Vivien, III. Katona Zalán és Hegyi Jázmin
3. évfolyam: I. Dági Attila, II. Raáb Dávid, III. Almási Iringó
4. évfolyam: I. Somogyi Kata Flóra, II. Miskolczi Szonja, III. Varga László

1. évfolyam: I. Kurucz Martin, II. Szántó Mirella, III. Rencsár Henrik,
Szűcs Olivér és Gusztonyi Gergő
2. évfolyam: I. Lógó Bianka, II. Magyar Vivien, III. Lencse Zsófi.
3. évfolyam: I. Dági Attila, II. Raáb Dávid, III. Almási Iringó.
4. évfolyam: I. Varga László, II. Miskolczi Regina, III. Miskolczi Szonja

Gratulálunk, további sikereket és eredményes versenyzést kívánunk!

Orbán-napi megemlékezés

Május 25-én, I. Orbán pápa emléknapján a Gazdakör minden évben ünnepség keretében kéri a szent
közbenjárását, hogy a szőlőben kárt ne tegyen az ilyenkor rendszerint hűvösre forduló időjárás.
Az idén sem volt ez másként: délután 5 órakor iskolánk 2.a osztálya is felsorakozott az Orbán-szobornál,
hogy a fellépők sorát gazdagítsa.
Vidám dunántúli népdalcsokorral készültünk az eseményre, melyben az időjárásról és a borról is énekeltünk.
Bár kissé fáztunk a hűvös szélben, jó hangulatúan
telt a délután: a gyerekek tátott szájjal figyelték, amint a
gazdák borral öntözték a szobor talapzatát.
A műsor után a szereplő iskolásokat a Gazdakör pizzával, szendviccsel, üdítővel, csokival vendégelte meg,
amiért köszönet illeti meg őket.
Puskás Krisztina

11. oldal

Országos német csapatverseny
Az idei tanév elején versenyfelhívás érkezett iskolánkba az ’Es weihnachtet schon’ országos német csapatversenyre. A pályázat célja az volt,
hogy a diákok idegen nyelven, azaz németül mutassanak be egy számukra kedves ünnepet.

Lányaink nagy lelkesedéssel láttak munkához, esténként az interneten böngészve próbálták felkutatni a németországi karácsonyi és adventi szokásokat, valamint az ünnepkörhöz tartozó történeteket, hiedelmeket. Munkájukat iskolánk oktatója, Szőnyiné Vas Lívia tanárnő segítette,
akinek ezúton is köszönjük segítő hozzáállását! Nagy örömünkre megtérült a befektetett energia, hiszen a Szakály Zita (5.a), Németh Anna Sára
(5.a) páros az előkelő 9. helyet szerezte meg az országos versenyen. Gratulálunk!

EFI-KÉZMOSHOW

Tavaszi Zsongás
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban működő Egészségfejlesztési Irodából (EFI) meglátogatott bennünket Kéfer Ildikó (EFI irodavezető) és Bognár Viktória (EFI bohóc). Céljuk volt, hogy bemutassák az
alsós gyerekeknek a helyes kézmosás szabályait (technikáját), különböző
szemléltető eszközök segítségével.
A „KÉZMOSHOW” fantázianevű program keretében megbeszélték a
tanulókkal, hogy mikor és miért fontos kezet mosni. Felhívták a figyelmet
arra, hogy a betegségek elkerülése szempontjából elsődleges fontossága
van a kézmosásnak.

EFI bohóccal gyakorolták a műveletet, annak fázisait, s közben még egy
versikét is megtanultak. Jutalmul mindenki matricát kapott.
Köszönjük EFI a hasznos és hangulatos propagandát!
Bunyevácz Hajnalka
1.c of.
Végre eljött a tavasz, így május 4-én ismét megrendeztük a Hunyadi Iskola TAVASZI ZSONGÁS című műsorát. E tanévben is a közös, nem egyéni
műsorszámokat válogattuk össze. Volt dramatizálás, mesejáték, néptánc, aerobic, németes, lovaris műsorszám, minden évfolyamunk szerepelt. Festményeket nem láttunk, mégis Székely Bertalan gondolata volt a mottónk: „Aki nem tud firkálni, az rajzolni sem tud.” E „firkákból” összeállhat a majdani tudás,
ez a kulturális műsor pedig egy szép „rajz” lett iskolánk sokszínűségéről.
Köszönjük a kulturális központ dolgozóinak a helyszínt, munkatársainknak a zenei hátteret, a szép díszletet! Iskolánk pedagógusainak összefogása
most is mintaszerű volt, jó érzés ilyen közösségben dolgozni.
Simon Lászlóné

Megvásárolható helyi értékeket bemutató kiadványok
A Jánoshalma Anno
egy hiánypótló kiadvány,
egyediségét tekintve
kiválóan alkalmas a múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti ismereteink bővítésére, illetőleg családtagjaink, barátaink számára ajándékozás céljából.
A Jánoshalma ANNO
kiadvány megvásárolható a Polgármesteri Hivatal titkárságán Petróczky
Ferencné, Szűcs Lászlóné és Maráczi Nóra munkatársaknál.

Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődésű cégek, magánszemélyek
támogatásával a Jánoshalmáért
Alapítvány jelentette meg 2013ban Szabó Sándor tanár úr A
Jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikája című könyvét, mely
egyéni élményekkel kiegészítve a
jánoshalmi labdarúgás aranykorát
mutatja be krónikaszerűen.
A Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriuma a könyv értékesítéséből
befolyt összeget a Jánoshalmi
Futball Club (JFC) támogatására fordítja.
A kötet megvásárolható a könyvtárban

M g . S zHUNYADI
a k kéNÉPE
pző hírei
J Á N O S H A L M I
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Második helyezés a Dr. Szabó Gusztáv Országos Gépész Vetélkedőn
Iskolánk az eredményei alapján, abban a megtiszteltetésben részesült,
hogy két országos szakmai verseny házigazdája is lehetett ebben a tanévben.
Az elsőt a mezőgazdasági gépésztechnikus Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt április közepén sikerrel és elismeréssel zártuk.
Május 12-13-án a 28. Dr. Szabó Gusztáv Országos Gépész Vetélkedő
került megrendezésre.
11 iskola 13 csapata vett részt a kétnapos versenyen, melyen mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók vetélkedtek egymással.
A vetélkedőre bejutott tanulók az ország szinte minden tájáról érkeztek,
többek között Baja, Békés, Csorna, Csurgó, Hajdúböszörmény, Kétegyháza, Makó, Mezőtúr, Piliscsaba, Sátoraljaújhely diákjai látogattak a verseny
kapcsán iskolánkba.
A verseny rangját emelte, hogy azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szakképzési igazgatója, Dr. Szilágyi János nyitotta meg.
A megnyitón köszönhettük a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság igazgatóját Palotás József urat is.
Az országos döntőbe a versenyzők írásbeli eredményeik alapján jutottak
be. A két napos versenyen a tanulók a mezőgazdasági gépész szakmához
kapcsolódó gyakorlati és szóbeli megmérettetésen vettek részt.
A verseny első napján a gyakorlati feladatoké volt a főszerep.
A gyakorlati feladatok sokrétűek voltak: Ügyességi feladat pótkocsival
és emelőgéppel, függesztett eke beállítása adott szántási mélységre, kézi
fémforgácsolással egy adott alkatrész elkészítése, az erőgépek szereléséhez szükséges szerszámok kiválasztása, KRESZ feladatok megoldása.
A második napon zajlott az elméleti vetélkedő.
Az elméleti feladatokat a Szt. István egyetem tanárai állították össze,
amelyek tartalmaztak szakmai számítást, anyagismeretet és műszaki ismereteket. A felsorolásból is látszik, hogy a verseny feladatai összetett tantárgyi ismereteket feltételeztek, próbára is tették az iskolák csapatait.
A kísérő szakmai tanárok részére iskolánk ebben a tanévben is külön
szervezett programot a mezőgazdasági gépfejlesztés területéről. Rittgas�szer Péter az AXIÁL Kft. szerviz mérnöke arató-cséplőgépek fejlesztési
megoldásairól tartott előadást.
A verseny befejezését a díjkiosztás követte, ahol a zsűri elnöke értékelte a csapatok munkáját, kiemelte a hiányosságokat, melyeket a
jövőben pótolni kell, és megdicsérte a jól szereplő csapatokat. Az értékes
díjakat a dobogós helyezettek, a külön díjakat pedig az egy-egy területen
jól szereplő csapatok, illetve egyéni versenyzők vehették át.
Dobogós helyezettek:
I. Csorna Mezőgazdasági Szakképző Iskola csapata
II. Jánoshalma FM ASZK csapata,
III. Makói Mg. Szakképző Iskola csapata lett.
A színvonalas verseny megrendezésére, és az értékes ajándékok átadására nem kerülhetett volna sor a támogatóink nagylelkű segítsége, adományozása nélkül. A szervezők és a versenyző tanulók nevében is köszönjük!
A következő szervezetek, cégek, vállalkozók támogatták rendezvényünket:
- Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kara, Gödöllő

Az FM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium

NTP-MTTD-16-0250

- Mezőgazdasági Eszköz, és Gépforgalmazók Országos Szövetsége,
Budapest
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Budapest
- Herman Ottó Intézet Budapest
- AXIÁL Kft. Baja
- AGROPRODUKT Kft. Jánoshalma
- FEBAGRO Zrt. Felsőszentiván
-Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. Jánoshalma
- KUNVIN Kft. Jánoshalma
- WÜRTH Szereléstechnikai Kft. Budaörs
- Renner Bt. Jánoshalma
- Intó Kereskedelmi Kft. Kiskunhalas
- ZAP Hungary Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft. Jánoshalma
- AGRÁRUNIÓ Magazin Budapest

Ügyességi feladat: „Kosárlabdázás emelőgéppel.”

Kézi fémmegmunkálással készül a munkadarab.

Szerszám ismeret

Elméleti verseny.

Iskolánk II. helyezést élért csapata: Horváth Tamás, Kiss Ádám, Tóth Attila
Felkészítő oktató: Kozla Krisztián

Sikerrel folytattuk
a hagyományt

azonosítószámú,

„MODELLEZZÜNK!” pályázata az

által a
„a matematikai, a természettudományos, a technikai,
digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges
kompetenciák erősítésének támogatására”
pályázati kiírásában
1 000 000Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

„A műhelymunka keretében 10. évfolyamos tanulók szakoktatói irányítással gokart traktort készítenek, amelyet a Jánoshalmi Napokon
(pénteken és szombaton) ki is próbálhatnak az érdeklődők a szakiskola sarkánál kialakított gokart pályán.”

A gépes ballagás 35 éves múltra tekint vissza, ez a látványos felvonulás
a tanulóiknak és szüleiknek is egy életre szóló élmény.
Kezdetben csak az iskola gépeivel (10-15) vonultunk végig a városon a
ballagás előtti napon, ma már a mezőgazdasági vállalkozások is bekapcsolódnak a nagy eseménybe. A magángazdaságok kialakulásával és az iskola gépparkjának bővülésével lehetőségünk nyílt arra, hogy minden ballagó
diák, akinek jogosítványa van, géppel vonuljon fel. Mivel a tanulólétszámunk
is folyamatosan emelkedett, a felvonuló gépek száma is egyre nőtt, ami arra
késztetett bennünket, hogy bejegyeztessük magunkat a Magyar Rekordok
Könyvébe, ezzel pedig a hasonló képzést folytató iskolákat is sikerült kihívni egy versenyre.
Az első rekord regisztrálására 2012. május 5-én került sor, és nagy
örömünkre 53 gép felelt meg a feltételeknek, melyeket a végzős tanulóink vezettek. Iskolánk főigazgatója, Taskovics Péter és a főszervező, Zadravecz György átvehette a regisztrált rekordról szóló tanúsítványt, a város
polgármestere, Czeller Zoltán úr pedig az oklevelet, amely tanúsítja, hogy a
városban megszületett az első magyar rekord.
2013-ban a végzős tanulóink létszáma már 100 fő felett volt, ezért úgy
határoztunk, hogy megdöntjük saját rekordunkat. Ismét megkerestük a
Magyar Rekord Egyesület elnökét és felkértük a rekorddöntési kísérlet regisztrálására.2013. május 4-én 92 db erőgép több kilométer hosszan
dübörgött végig a város utcáin, és több százan szurkoltak az újabb rekord
felállításáért.
A gépes ballagás 32. évfordulóján tehát ismét sikerült beírni egy újabb
nagyszerű rekordot a magyar rekordok történetébe.
A tanulói létszámunk növekedésével célunk volt, hogy a jövőben 100
darab fölé emelkedjen a felvonuló gépek száma. 2016.04.30-án vágyunk
teljesült, mert 133 végzős tanulónk ballagott, és közülük 121-en gépet
vezettek a ballagáson.
Ebben a tanévben nem volt célunk újabb rekord felállítása, ennek ellenére 122 géppel ballagtak diákjaink. Tanulóink már az előző napokban díszítették és tisztították a gépeket, szerelték fel a kürtöket és egyéb látványos-

ságot fokozó eszközöket, hogy még érdekesebb, színesebb és látványosabb legyen a gépes ballagás. A gépeket a ballagás előtti nap délutánján ki
is próbálták, amit sajnos néhányan túlzásba vittek, ezért azoktól a jánoshalmi lakosoktól, akiket ez zavart, elnézést kérünk.
A ballagás napján a tanüzembe kiérkező gépek zaja már hat órakor
ébresztette a jánoshalmi lakosokat. A gépek hét órakor osztályonként felsorakoztak a Kettőshegy dűlőn. Nyolc órakor indult el a konvoj a rendőrségi autóval az élen. A panziós falusi vendéglátó csoport lovas kocsiját követve elindult a gépek végeláthatatlan sora, összesen 122 db mezőgazdasági gép.
A kiskunhalasi televízió is felvételt és riportokat készített a látványosságról.
Természetesen nem sikerült volna ennyi technikai újdonságot és veterán gépet felvonultatni, ha a tanulók szülei, egyéni vállalkozók, szövetkezetek nem támogatták volna rendezvényünket. Köszönjük, hogy hozzájárultak a sikerünkhöz.
Külön köszönet rendszeres támogatóinknak az Agroprodukt Kft-nek, az
Axiál Kft-nek, a Febagro Zrt-nek és Ötvös Tibornak.
A hagyomány jövőre sem szakad meg, a következő tanévben végző diákjaink már készülnek a 36. gépes ballagásra.
ASZKJH
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A mezőgazdasági gépésztechnikusok országos versenye

Taroltak a szakisok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a 2016/2017-es tanévben is
meghirdette az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt a mezőgazdasági gépésztechnikus képzést folytató szakképző iskolák
számára. Intézményünk végzős technikusai közül 6 tanulót nevezhettünk a megmérettetésre. Az írásbeli elődöntőre 2017. január
27-én került sor Gödöllőn a Szent István Egyetemen, ahol a megoldandó feladatok teljesen megfeleltek a szakmai vizsga követelményeinek. A feladatok kiértékelése után két tanulónk bejutott az
országos döntőbe.
A döntőt minden évben valamelyik mezőgazdasági gépész képzést folytató szakiskola rendezheti, és ebben a tanévben iskolánknak jutott ez a megtisztelő feladat, ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jánoshalmi szakképző iskolát kérte fel a verseny
megszervezésére.
A megmérettetésre 2017. 04. 10. és 12. között került sor. A döntőbe jutott tizenöt tanulónak gyakorlatból és elméleti tantárgyakból kellett számot adni tudásáról. Az értékelési szempontok teljesen megegyeztek a szakmai és vizsgakövetelményben kiírtakkal. A
szóbeli feleleteket és a gyakorlati vizsgatevékenységeket az iskolánktól független szakmai vizsgabizottság értékelte. A versenyzőknek különböző gyakorlati feladatokat kellett megoldani fémmegmunkálásból, Claas Lexion 660 típusú aratócséplőgép beállításból,
és természetesen nem maradhatott ki a szántóverseny sem, ahol a
versenyszántás szabályainak megfelelően kellett elvégezni az ágyszántást háromfejes ágyekével.
A gödöllői elődöntőben és a jánoshalmi döntőben nyújtott teljesítményével iskolánk 14.T osztályos tanulója Ritzl Bence szerezte meg az első helyezést. Mind az írásbeli mind a szóbeli versenyrészből az első helyen végzett. Intézményünk másik döntőbe jutott
diákja Már Patrik András pedig összesítésben a 2. helyezést szerezte meg, így a mi tanulóink állhattak a dobogó két legfelső fokára. A versenyen elért teljesítményükkel mindketten megszerezték
a jeles mezőgazdasági gépésztechnikus szakmai bizonyítványt. A
tanulók felkészítését a szaktanárok már decemberben elkezdték és
egészen versenyig folytatták.
Felkészítő elméleti szaktanárok: Berta László, Éder János, Hardi István, Juhász Zoltán, Zámbó Gábor.
Felkészítő gyakorlati oktatók: Dénes Gábor, Kasziba Gábor, Kozla Krisztián, Szakál László, Szalma István.
A jánoshalmi országos döntő magas színvonalú megrendezéséhez és a tanulók sikeres szerepléséhez több külső vállalkozás
is hozzájárult támogatásával, melyet ezúton is szeretnénk nekik
megköszönni.
Iskolánk a bajai székhelyű Axiál Kft-vel régóta jó kapcsolatot
ápol. A tulajdonosok, Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor Gyöngyi
az alkalmazottaikon keresztül biztosították a versenyfeladatok megvalósításának feltételeit, a versenyre történő felkészülést. A gépjavítási és beállítási versenyfeladatot az Axiál Kft leányvállalatával a
Manax Kft-vel közösen a cég bajai központjában valósítottuk meg.
A feladathoz a vállalat hat darab újszerű Claas Lexion 660 típusú
kombájnt biztosított. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor Gyöngyi tulajdonosoknak a nagylelkű támogatásért. A versenyzőknek és a felkészítőiknek pedig
gratulálunk az elért eredményekhez!

szabályainak megfelelően kellett elvégezni háromfejes ágyekével.
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Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület

„25 év a Nemzet
szolgálatában”

címen meghirdetett jubileumi év keretében 2017-05.19-20 között egy sport napot szervezett közösen a Jánoshalma Térségi Ifjúsági Egyesülettel és a Kistérségi Ifjúsági Tanác�csal.
A programban szerepelt a várméta, frízbi, rügbi, floorball, és a foci.
A rendezvény célja a mozgás, új sport ágak megismerése az ifjúság egészségre való
nevelése.

Iskolánk versenyzője, Már Patrik, aki 2. helyezést ért el, a
fémipari megmunkálási feladatot végzi.

A fociban II alkalommal szerveztük meg a NEBUL KUPÁT melyre 4 csapat nevezett
be. Szoros küzdelmek végén a jubileumi serleget a Szent Anna Katolikus Általános Iskola vihette haza.
A második helyen a Hunyadi János Általános Iskola fiataljai végeztek.
Az aktív pihenés sikeres volt a közel 70 résztvevő pozitív élményekkel gazdagodott.
B. K.
Ritz Bence, a Claas Lexion 660 típusú kombájn beállítását végzi.

Az OSZTV első három helyezettje: (balról-jobbra)
II. Már Patrik András az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Jánoshalma, tanulója.
I. Ritz Bence az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma, tanulója.
A szántás a verseny egyik rész feladata, amit a versenyszántás

III. Baranyi Zsolt a Galamb József Mezőgazdasági Szakképző
Iskola, Makó, tanulója.

A Georgica Alapítvány

Felejthetetlen élmény
az MKB jóvoltából

NEA-UN-16-M-0504 azonosítószámú, „Esélyegyenlőség az érettségihez és a szakmunkás bizonyítványhoz”
pályázata a

G O L D M I X K F T.

Ék s z e rb olt
Új helyen! A régi üzletünktől 30 m-re a Papírbolt mellett.

„Civil szervezetek
működési célú támogatása 2016
Új nemzedékek jövőjéért kollégium”
pályázati kiírásában
628 000Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A PROFIK csapata a MEGFOSZ és az Agro Napló
MezőgépÉSZek nevű online játékában különdíjként belépőt nyert az FTC-Mezőkövesd labdarúgó mérkőzésre a
GROUPAMA arénába. A jegyeket az MKB-Euroleasing
ajánlotta fel az első három csapat számára. A mérkőzést
az MKB Skybox-ából nézhettük végig. A SKY BOX - 13-16
fős saját design szerint kialakított szoba a legjobb kilátással a pályára exkluzív kiszolgálással. Ilyen helyre ritkán juthat el az ember.
A sok gól ellenére a meccs felejthető, de az élmény
felejthetetlen, örök élmény marad a csapat tagjai számára.

Vadonatúj üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak
arany-, ezüst ékszerek,
valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák

Tört arany felvásárlás,
ékszerek javítása, elemcsere

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630 -ig, szombaton 800 - 1200 -ig
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Emlékezés
Hamar elmentél, túl hamar és fájón
Millió könnycsepp kísért utadon.
Drága szíved megszűnt dobogni,
Már nem halhattad az utolsó sóhajt,
Már nem érezhetted az utolsó ölelést,
Már nem láthattad szeretteid zokogni,
A csokrok, a rózsa mind elhervadt,
De a mosolyod, az emléked örökre
Velünk marad!

Ifj Nagy Sándor

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.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton
lehet személyesen, vagy telefonon

halálának 2. évfordulójára
Fájó szívvel emlékezünk
Szerető Édesanyád, Édesapád,
Gábor, Edit és Judit

Faddi
Szabolcs

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz
kapcsolódó há z i bekötésekkel
kapcsolatosan érdeklődni lehet : 0 6 -77/4 010 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

közterületfelügyelő
telefonszáma:

06-30/
56537-58

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
Irodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

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

STÍLUS
ÜZLET
JÚNIUSI AKCIÓJA

Jánoshalmán jól működő élelmiszerbolt eladó
Batthyány u. 13. Érd: 06-30-629-5649

Minden héten keddi és pénteki
napokra tudunk vállalni!

Mágneses szúnyoghálós
ajtófüggöny: 990.Övtáska: 850.Szívószálas üvegpohár
(480 ml): 299.Az akció június 3-17
között érvényes!
További akciónkat keresse
üzletünkben!

Júniusi ajánlatunk!

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a Nonstop ABC-ben
Pepsi Cola, Zup, Mirinda 2,5l

339-Ft/db

(135,60Ft/l)

Aro 4 tojásos száraztészta 400-500g

169-Ft/db

(338-422,50Ftkg)

Pick sertés párizsi 10dkg

159,90 Ft

Aro kutyakonzerv 1240g

259-Ft/db

(1599-Ft/kg)
(209-Ft/kg)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Folyamatosan Friss Zöldséggel és
Gyümölccsel várjuk kedves vásárlóinkat!

Már bankkártyával is
fizethet nálunk!

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2017. május hónapjában a köv etk ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Barna Dezsőné
sz.: Vén Margit
Szepesi Józsefné
sz.: Agócs Ilona
Szerezlai Pongrácné
sz.: Kenderesi Mária
Zámbó Zoltán

élt: 86 évet
élt: 91 évet
élt: 89 évet
élt: 61 évet

Kiss Jánosné
sz.: Mészáros Rozália
Czugéber Sándorné
sz.: Zámbó Erzsébet
Hegedűs Antalné
sz.: Temesvári Julianna

élt: 91 évet
élt: 90 évet
élt: 81 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön 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, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 69.
Tel.: 06-30/529-7407

2017.
június 21-én
lesz vásár
Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

gázszerelő mester,
Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Tel.: 06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2017. május hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Farkas Klára (1968)			
Nagy Péter (1929)
Menyhért Ferenc (1937)			
Juhász István (1929)
Jenovai Istvánné (1933)			
Fodor István (1951)
Híz Tibor (1976)			
Kiri Mihály (1937)
Opauszki István (1946)			
Lakatos Ferenc (1935)
Kovács Jánosné sz. Szabó Anna (1938)
Mikó Antalné sz. Kakas Gizella (1927)
Tokodi Józsefné sz. Veverka Erika Éva (1959)
Konkoly Ferencné sz. Nagy Mária Margit (1936)
Szalai Józsefné sz. Lakatos Ilona Olga (1950)
Bodányi Lajosné sz. Szabó Katalin (1945)
„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt-néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem
volt a világon egyszer.”
(Kosztolányi)
Nagy Zsolt ügyvezető
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A JFC májusi eseményei
Ismét hazai győzelem
Ismét hátrányból fordított a csapat.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 100 néző
Jánoshalmi FC - Soltvadkerti TE 2:1 (0:1)
Gólszerzők: Kisa Péter 48’, Kovács Máté 71’ill. Andróczki Máté 42’
Jók: Suknovics Dejan, Szabó Szilárd, Kovács Máté,
Maravic Zdravkó
Gieszinger Ferenc edző: Második félidei teljesítményünk alapján megérdemeltük a győzelmet, még ha
pontrúgásokból szereztük is a góljainkat

Vereség egy jobb csapattól

Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 30 néző
Jánoshalmi FC- Soltvadkerti TE 1:2 (0:1)

Gólszerzők: Délceg Dusán 64’ ill. 9’, 55’
Jók: Strobán Dániel, Hajdú Hunor
Gieszinger Ferenc edző: Megérdemelt vendég győzelem.
Hazai siker
Négy meccs óta veretlen a csapat.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 150 néző

15. oldal

BAJNOK CSAPAT!!!

Jánoshalmi FC – Duna Aszfalt Tiszakécske VSE
0:5 (0:2)

Gólszerzők: Juhász 37’, 53’, Markó42’, Káli 77’, Nagy
88’
Jók: Nagy Dániel, Szabó Szilárd
Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok a vendégcsapatnak
a mérkőzés és a bajnokság megnyeréséhez.

Vereség egy jobb csapattól
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 30 néző
Jánoshalmi FC- Duna Aszfalt Tiszakécske VSE 2:2
(2:0)
Gólszerzők: Zentay Viktor ill. 9’, 55’
Jók: Grácz Gergő,Zenta Viktor, Hajdú Hunor
Gieszinger Ferenc edző: Ez a mérkőzés az egész
évünket hűen mutatta.60 percig vagyunk partiba, utána
elfáradunk és feladjuk, edzéshiány miatt.
Gólszerzők: Torják 4, Kiss 2, Fekete, Gyuricza, Kovács
Jók: senki
Gieszinger Ferenc edző: Lélektelen játékkal nem lehet
még tisztességesen helytállni sem.
Köszönet mindenkinek, akik támogatásukkal hozzájárultak
a Bajnoki cím megszerzéséhez!!
Arany Bácska Vezetősége.

Jánoshalmi FC – Kiskőrös LC 2:1 (2:0)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 51’, Jeszenszky Roland 67’
ill. Molnár Tamás 15’
Jók: Szabó Szilárd, Vedelek Zoltán, Urlauber István
Gieszinger Ferenc edző: Az első félidőben jól működött
a letámadás, kétgólos előny lett belőle, a másodikban
korán kaptunk gólt, utána is volt lehetőségünk megszerezni a harmadik gólunkat, de vagy mi hibáztunk, vagy
az ellenfél kapusa védett bravúrral. Ezzel izgalmassá
tettük a mérkőzést.

Horgászverseny a Strand tavon

Alapos verés a bajnokesélyestől
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 50 néző
Jánoshalmi FC – Kiskőrös LC 1:10 (0:4)

Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok a vendégeknek.

Vereség a bajnokcspattól
Bajnokként jöttek a vendégek.

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 300 néző

Fiatalok eredményei

U-16
05.06.
Jánoshalmi FC -Érsekcsanád 4:5 ( 1:2)

Fordulatos mérkőzésen a jobban koncentráló vendégek elvitték a három pontot.
A JFC gólszerzői: Berta Zsolt, Tusori Lajos Gergő,Szász Roland, Kovács Kristóf

05.13.
Jánoshalmi FC- Garai KSE 7:2(4:0)

A vendégek csupán 7:0 után tudtak szépíteni. Gratulá-

lunk a csapatnak.
A JFC gólszerzői: Tusori Lajos Gargő 2, Kovács Kristóf, Herczeg Gergő,Csáki Dániel, Pippan Patrik,Kisföldi Balázs
U-14 es mérkőzés
05.18.

Jánoshalmi FC- LUA- Baja-B 1:3 (1:2)
Az esélyesebb csapat szerezte meg a három pontot.

Felhívjuk a tisztelt szurkolók és érdeklődők figyelmét, hogy A JFC új élőfüves labdarúgó pályájának ünnepélyes átadása július 23-án vasárnap délután fog történni.
Ennek keretén belül 15.30-kor A Ferencváros női csapata terveink szerint a Spartak Subotica női csapatával
játszik barátságos mérkőzést, majd ezt követően 18.00-kor a Jánoshalmi öregfiúk- Ferencváros öregfiúk mérkőzés kerül megrendezésre.
A két mérkőzés között ünnepélyes pályaavatási ceremónia

Horváth Mihály
elnök

Jánoshalmi Méta Téma
Májusi hónapunk, újabb izgalmas program megvalósításával telt el. A hónap elején ugyan még a
bajnokság fáradalmait pihentük könnyed, kispályás
méta játékkal, és új tag tanításával, azonban hamar
elkezdtük május 19.-20.-ai programunk szervezését. Az Erdélyi Hagyományokért Egyesülettel és az
FMASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal közösen szerveztük meg a KIT Sportnap
és Nebuló Kupa rendezvényünket. Péntek délután
több sportág mellett a méta játékot próbálhatták ki az
érdeklődők, egészen az óvodás gyerekektől a felnőtt
korosztály tagjaiig. A játék jó hangulatban barátságos
légkörben zajlott. A Szombati napon a Méta Téma
csapata a Nebuló Kupa futball mérkőzésein a bajnok
legyőzése ellenére a 4. helyezést érte el. A rendezvényről bővebben az Erdélyi Hagyományokért Egyesület cikkében olvashatnak.
Június 8.-án 3. alkalommal rendezzük meg a
Területi Métabajnokságot,
ahol reményeink szerint új
csapatokat is köszönthetünk. Ez úton is meghívjuk
a métázni vágyó 9-10 fős
csapatokat és az érdeklődőket, délután 5 órára
a Batthyányai utcai lovaspályára egy jó hangulatú
megmérettetésre.

Április 30-n, vasárnap, a Jánoshalmi Horgász Egyesület a Fürdő utcában található Strand-tavon megrendezte a szokásos egyesületi horgászversenyét. Nagy
volt az érdeklődés, mert reggel 7 órakor 24-en várták
a helyek kisorsolását. A négy órás versenyre a horgászok alaposan felkészültek, spéci felszerelések és jobbnál jobb csalik kerültek elő a bottartó zsákokból, de a
halacskákat mégis nagyon nehezen lehetett csak horog
végre keríteni. A pecások lelkesedését ez szerencsére
mégsem vette el és a szerencsésebbeknek használniuk
kellett a merítő szákot is. Az első helyen végző Schaffer
Lóránd 4,95 kg-mal nyert. A második helyet egy meglepetés süllővel Vida Dávid szerezte meg, amely 2,85

kg-os volt. Nem sokkal maradt el mögötte Burszki Pál,
aki egy 2,60 kg-os pontyot fogott és azzal lett így a harmadik. Ocskai Erik István különdíjat kapott, mint a legfiatalabb versenyző. Ő 9 évesen próbált meg túljárni a
halacskák eszén, ezzel példát mutatva a fiataloknak,
hogy az elektronika világán kívül is van élet és horgászni jó. Gratulálunk a díjazottaknak! A versenyt egy négy
generációt felölelő, estébe nyúló vidám majális követett,
ahonnét a hagyományos birkapörkölt és a vízparti nyugalom, jókedv nem hiányzott. A horgásztársaknak horgászsikerekben gazdag, eredményes évet kívánunk!
Komáromi Róbert

Nordic Walking hírek
A Bács-Kiskun Megyei
Szabadidősport Szövetség JATESZ Nordic Walking csapata 2017.05.13án a Kunsági Öko Fitt
Természetjáró Sportegyesület által szervezett
Vörös Mocsár teljesítménytúra 20 km-es távját sikeresen teljesítette. A túra útvonala végig
vezette a résztvevőket
a császártöltési löszfal tövében, ahol gyurgyalagok fészkelnek, a
Vörös-mocsár tanösvényen, a Duna-Völgyi fő
csatorna mellet, a Hajósi
pincefalun, a császártöltési horgásztó mellet,
Császártöltés központján, a császártöltési pincesoron. Összefoglalva: egy csodálatos napot
tölthettek el sok szép és
különleges természeti látnivalókkal.
Cs. E.
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Rendőrségi hírek

Eljárás indult közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének gyanúja miatt L. J. jánoshalmi lakos, a Magyar Posta kézbesítőjének bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2017. május
5-én 09 óra 45 perc és 10 óra 00 perc közötti időben a
Jánoshalma, Árpád utca 1 szám alatt található Kisebbségi Központban, a postai kifizetés során a bejelentőt szidalmazta, majd ezt követően tettleg bántalmazta, melynek következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett. A nyomozás adatai
alapján a bűncselekmény elkövetésével K.M. jánoshalmi lakos gyanúsítható megalapozottan.
Eljárás indult állampolgári bejelentés alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2017. május 21-én a Jánoshalma, Tavasz utca folytatásában lévő akác és fenyő erdőben engedély nélkül több akác és fenyőfát is kivágott
kb. 53.500 Ft. értékben. A Jánoshalma Rendőrőrs járőre a helyszínen tetten érte és elfogta T. F. jánoshalmi
lakost, aki elismerte a lopás elkövetését, a sértett kára
lefoglalással megtérült.
J. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. május 22-én 14 óra és 2017. május
23-án 09 óra közötti időben a jánoshalmi házából eltu-

lajdonított 2 700 000 Ft-t és 6000 eurót. A bejelentést
követően 3 órával a Jánoshalmi Rendőrőrs nyomozói beazonosították a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható K.A., K.R. és K.B. helyi
lakosokat. Tőlük az eltulajdonított készpénz egy része
lefoglalásra került. Az eljárás a gyanúsítottak előzetes
letartóztatása mellett folyik a továbbiakban.
K. S. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017. május 29-én 11 és 12 óra között
a Jánoshalma, Parcelok tanya 13. sz. alatti ház előtt
pár percre őrizetlenül hagyott lezáratlan Aprilia típusú segédmotoros kerékpárját eltulajdonította, majd azt
a Jánoshalma Dózsa György utcán lévő ún. Petróczky bolt előtt elhagyta. A bűncselekménnyel okozott kár:
kb. 200 ezer forint.
A sértett észlelte a bűncselekmény elkövetését, az
elkövetőket követte és közben értesítette a Jánoshalmi Rendőrőrs járőrét. A lopást elkövető R.K. és R.V. a
sértett közreműködésével elfogásra került Jánoshalma
belterületén. A vidéki illetőségű fiatalkorú elkövetőkről
kiderült, hogy állami gondozottak és a gyermekotthonból engedély nélkül távoztak.

A Szent Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgáltató
nevelőszülőt keres!
Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi
gondoskodásban élő gyermekek nevelését
és képes szeretetet, biztonságot
nyújtani a rászoruló gyermekeknek,
akkor várjuk jelentkezését a
neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu e-mail címen.

További információt az alábbi
telefonszámon kaphat: 06-20/946-1005

2017. június

Nagyon durva!

Bosszúból forrázta le saját kislányát

Beismerte a gyanúsításban közölteket az a férfi, aki
60 fokos, forró zuhany alá tartotta a gyermekét. A kislány maradandó sérüléseket szenvedett.
Nem volt családi harmónia K. Zoltán (38) jánoshalmi
otthonában. A férfi együtt élt élettársával, annak három
– 4, 6 és 8 éves – lányával, valamint két közös gyermekükkel, egy hat hónapos és a két és fél éves lánnyal.
Alkalmi munkákból éltek, kevés volt a pénz, házuk is
félkész állapotban volt. Mindennaposak voltak a veszekedések. Január 21-én este K. Zoltán gyógyszert szedett és ráivott, majd amikor párja nem tudott elszámolni azzal, hol járt napközben, gyermekei szeme láttára megverte. Az asszony a további ütlegelések elől
éjfél után elment otthonról, párja egy ideig kergette, de
aztán feladta, hazament. Másnap 6 órakor ment élettársa után a rokonokhoz, hogy jöjjön haza, valami baj van
a 2,5 éves kislánnyal.
Nem volt családi harmónia K. Zoltán (38) jánoshalmi
otthonában. A férfi együtt élt élettársával, annak három
– 4, 6 és 8 éves – lányával, valamint két közös gyermekükkel, egy hat hónapos és a két és fél éves lánnyal.
Alkalmi munkákból éltek, kevés volt a pénz, házuk is
félkész állapotban volt. Mindennaposak voltak a veszekedések. Január 21-én este K. Zoltán gyógyszert szedett és ráivott, majd amikor párja nem tudott elszámolni azzal, hol járt napközben, gyermekei szeme láttára megverte. Az asszony a további ütlegelések elől
éjfél után elment otthonról, párja egy ideig kergette, de
aztán feladta, hazament. Másnap 6 órakor ment élettársa után a rokonokhoz, hogy jöjjön haza, valami baj van
a 2,5 éves kislánnyal.
– A hozzátartozók is átmentek K.-ék házába, az
egyik családtag hívott mentőt – lapozott bele a jegyzőkönyvekbe Bogdány Gyula alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának helyettes vezetője.
Az orvosoknak újra kellett éleszteniük a sokkos állapotban levő gyereket, aki a ház fürdőszobájában, a
zuhanytálcán kuporgott. Felsőteste, feje tele volt égési,
forrázásra utaló sérülésekkel.
Budapestre, speciális égési osztályra szállították. Az
orvosszakértők szerint felsőtestét és fejét felülről érte
forró víz, maradandó károsodást szenvedett, nem csak
a bőre károsodott, a veséje is. Első lépésben ismeretlen tettes ellen indítottunk eljárást, életveszélyt okozó,
gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt,
ám a nyomozás közben beszerzett információkra alapozva később változott a minősítés.
Amikor a család szerint „szerencsétlen baleset” történt, egy felnőtt volt csak otthon, az apa. K. Zoltán azt
állította, 5 órakor kiment fát vágni, mérges volt, nem
tudott aludni, sírtak a gyerekek az anyjuk után. Kintről
hallotta meg a kislány sikoltását, a gyermeket a zuhanyfülkében találta felhólyagosodott testtel.
– Bár a rokonok magukkal és velünk is megpróbálták elhitetni, a gyermek maga okozta a balesetet, a
pontos és alapos bűnügyi helyszínelői munka mérései
ezt kizárták – folytatta az alezredes. – A zuhany csapja több mint egyméteres magasságban volt, a csaptele-

pet, ha fel is éri nyújtózkodva egy ekkora gyermek, nem
tudja működésbe hozni. A zuhanyrózsa eredeti helye
még magasabb, 140 centi, azt végképp nem érhette el.
Ha épp lent is volt a tusolófej, 60 fokos víz jött ki belőle
folyamatosan, felülről. A felnőtt kéznek is irritáló, égető
érzés miatt a kicsi gyorsan eldobta volna a zuhanyt. A
testfelület 50-55%-ára kiterjedő, II. fokú égési sérülést
nem okozhatta önmagának. Ezt később az orvos szakértői vélemény is alátámasztotta.
A szakértői véleményekre alapozva május 3-án hallgatták ki az előállított apát. K. Zoltán vallomást tett. Mint
mondta, meg is könnyebbült, hogy végre kibeszélhette
titkát. Ő vitte a gyermeket a zuhany alá, tudta, mit tesz
vele. A férfi mérges volt élettársára, rajta akart bosszút
állni azzal, hogy közös gyermekükben kárt okoz. Felfogta, hogy a csöppség meg is halhat a forrázásban.
Erővel tartotta a kislányt a víz alá. A fájdalmában ordító gyermek védekezésül maga alá húzta a lábát, azért
nem érte víz az alsó végtagokat. Látta, hogy a kislánya szenved, de nem érdekelte, bosszúja vezérelte.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a gyanúsítottat, akinek
a bíróság május 5-én elrendelte előzetes letartóztatását. A kislány évekig tartó utókezelésre szorul. A család valamennyi gyermekét kiemelték a veszélyes családi környezetből, és nevelőszülőknél helyezték el őket.
– Végh Attila / Zsaru Magazin –

Az elmúlt időszakban több esetben a sértettet mobiltelefonján egy letiltott számról felhívják és egy telefontársaságra hivatkozva közlik miszerint nagyobb összeget nyert náluk.
Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és ehhez hasonló trükköknek ne dőljenek be bármennyire is csábító
a beígért összeg nagysága, mert a végén nyeremény
helyett csak káruk fog keletkezni.

Or vosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben
vehető igénybe!

Ellátási területe:
Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje:
munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon:
pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17 órától
hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:
Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és
Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:
2017. június: 2. Dr. Szűcs Kornél, 3. Dr.
Szűcs Kornél, 4. Dr. Szűcs Kornél – Pünkösd, 5.
Dr. Szűcs Kornél – Pünkösd hétfő, 6. Dr. Podob-

ni Ágnes, 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Podobni Ágnes, 10. Dr. Mikó Attila, 11.
Dr. Podobni Ágnes, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr.
Podobni Ágnes, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15. Dr. Szűcs
Kornél, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Szűcs Kornél,
18. Dr. Szűcs Kornél, 19. Dr. Szűcs Kornél, 20.
Dr. Podobni Ágnes, 21. Dr. Szűcs Kornél, 22. Dr.
Szűcs Kornél, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Mikó Attila, 25. Dr. Mikó Attila, 26. Dr. Kishonti Attila , 27.
Dr. Podobni Ágnes, 28. Dr. Kovács Tamás, 29. Dr.
Mikó Attila, 30. Dr. Podobni Ágnes
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Továbbra is óriási akció!
BOMBA
ÁRON!

Kritálycukor 1/1
Étolaj 1/1
UHT tej 1/1

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Petróczky Ferenc

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

06-20/539-64-99

telefonszámon hívható

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
született:

2017. május hónapban
Kolompár Tifani Emese (Anyja neve:
Kolompár Rebeka), Bálind Léna Margit (a.n.: Katymarac Renáta).

Házasságot kötött
2017. május hónapban

Lippai Zsuzsanna – Harmos Jenő
Zámbó Ildikó – Farkas Tamás
Malustyik Mariann – Kovács Árpád
Szvétek Adél – Kátai Lajos
Blázsik Gyöngyi – Balasi Dániel

