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Egy bölcs 
asszony, amikor a 
hegyekben utazga-
tott, egy folyóban 
talált egy különö-
sen értékes követ. 
Másnap találkozott 
egy másik utazó-
val, aki éhes volt, 
így hát a bölcs 
asszony kinyitotta a 
csomagját, és meg-
osztotta ennivalóját 
a vándorral.

Az éhes utas 
meglátta a drága-

követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő 
habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendez-
ve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő 
olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell 
többé szükséget szenvednie.

Ám néhány nappal később a vándor visszatért az 
asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. „Gondolkoz-
tam…” – szólalt meg. „Jól tudom milyen értékes ez a 
kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz 
nekem valamit, ami még értékesebb.

Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett 
arra, hogy nekem add a követ.”

Ez a valami az embertársaink szeretete és szolgála-
ta. Erre példa Szent Kolbe atya.  

1894. január 8-án született a lengyelországi Tduns-
ka Wolában (Lengyelország) szegény, vallásos szülők 
gyermekeként. Tizenhárom éves korában lépett be a 
minoriták (ferencesek) kolostorába, tanulmányait Lem-
bergben, majd 1911-től Rómában folytatta. Teológiai 
és filozófiai doktorátust szerzett. Kitűnt áldozatosságá-
val, felebaráti szeretetével és a Szűzanya iránti tiszte-

letével. 1918. április 28-án szentelték pappá. 1930-ban 
Japánba küldték misszionáriusnak. Megromlott egész-
sége miatt 1936-ban visszatért hazájába. Hazájába 
visszatérte után tanítani kezdett, majd a kolostorban 
nyomdát állított föl, hogy vallásos folyóiratát, a Szeplő-
telen Szűz Lovagját kiadhassa. A II. világháború kitöré-
se után sem bújt el, folytatta munkáját. Első letartózta-
tása után még elengedték, de másodszorra már nem: 
a Gestapo 1941-ben elfogta, mert üldözötteket istápolt. 
Az auschwitzi koncentrációs táborban néhány hónap 
után egy rab szökése miatt tíz fogoly kivégzését ren-
delte el a táborvezető. Az egyik férfi az ítélet hallatán 
zokogásban tört ki, könyörgött az életéért, mert otthon 
két gyermeke és felesége várta. Az atya a táborvezetőt 
arra kérte, hadd vállalja át a halálos ítéletet. A parancs-
nok engedélyezte ezt.

Egy földbe ásott bunkerbe zárták a tíz foglyot, hogy 
az ítélet szerint az éhhalál végezzen velük. A visszaem-
lékezők szerint a bunkerből buzgó imádság hallatszott 
napokon át. A lassan pusztuló emberek mindegyikét 
az atya bőséges imával indította a másvilágra. Két hét 
után már csak ő volt életben. Mivel nem látszott, hogy 
az éhezés erőt vett volna rajta, végül méreginjekcióval 
gyilkolták meg. Jelmondata, az „egyre szentebbnek kell 
lennem!” halálával vált igazán hitelessé.

Egyik fogolytársa mondta el: „A páter haláláról az 
egész táborban beszéltek. Ő nem csak egy embert 
mentett meg az életnek: tettével sokakban fölébresz-
tette a bátorságot ahhoz, hogy túléljék a tábort. Fel tud-
ta ébreszteni bennünk az emberi jóságba vetett hitet.”

Harminc évvel később, 1971. október 17-én VI. Pál 
pápa boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1982. október 
10-én szentté avatta.

Kövessük példáját, szeressük és segítsük ember-
társainkat!

 Sándor atya plébános

Szent Maximilián Mária Kolbe  
áldozópap és vértanú 

(augusztus 14)

Hőségriadó
Az előre jelzések meg-

oszlanak, hogy milyen lesz 
augusztus időjárása. Az 
egyik jóslat szerint csapa-
dékos és hűvös, melyet úgy 
jellemzett, hogy nem lesz 
strandidős hétvége.  A másik 
szerint – ez látszik megva-
lósulni – az átlagnál mele-
gebb idő vár ránk, mely kitart 
szeptember elején is. 

Minden esetre a 4. olda-
lon olvashatnak néhány jó 
tanácsot, hogy mit tegyünk a 
szokásosnál melegebb időjá-
rás esetén

Gazdag és emlékezetes  nyári programok

Gyermekeink nem unatkoztak a nyáron, legalább is, akik eljutottak a városunkban szervezett táborok valamelyi-
kébe, vagy helyi rendezvényre. A felső képünkön a Szent Anna iskola diákjai örömét láthatjuk a balatoni táborozá-
sukon, a középső felvételen a Hunyadi iskola által Jánoshalmán szervezett tábor résztvevő erdélyi diákok, az alsó 
képen pedig az idei tánciskola résztvevői álltak a fényképezőgép elé. Mindezekről részletesebben is beszámolunk. 

Pályaavató jó mérkőzésekkel 

Ha nem is a búcsú napján, de igazi búcsú fiát kapott a város, és annak sport élete. A vendégek is megirigyelték a felújított új pályánkat. Mindezekről 
további részleteket a 13. oldalon olvashatnak. 
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1866-ban Molnár János kanonok plébánosága alatt felépült 
klasszicista stílusban a temetői kápolna. Molnár János a település 
díszpolgára volt (1888), ma utca őrzi emlékét. 

A hívek anyagi támogatásával valósult meg az építkezés. 
Kiemelkedő adományozók közé tartozott három család: Kecskés 
János, Édes Imre és Kovács József. Ez a három család állíttatta a 
Szentháromság szobrot és hét útmenti krisztuskeresztet az 1800-
as évek második felében. 

A kápolna méreténél fogva alkalmas misézésre és ravatalozás-

ra is. A kápolna két oldalán latorszobro-
kat állíttattak Krisztus szobor nélkül. Az 
előtte lévő kálváriának elsősorban hús-
vét előtti nagyhéten van fontos szerepe, 
mivel Jánoshalmán, ha az időjárás enge-
di, a nagypénteki keresztútjárás a teme-
tőben történik. 

Az egyes állomásokhoz tartozó helye-
ken, kis fülkékben lévő stációképeken 
Krisztus utolsó útjának szenvedéstörténe-
tét követhetjük végig, egészen a golgotáig. 
Nálunk is, mint általában, tizennégy állo-
másos a keresztút. 

A stációképek feltehetően egyidősek a 
kápolnával, hárommilliméteres vörösréz 
lemezre festett olajképek. Az eltelt 150 év, 
az idő vasfoga megtette hatását, megkop-
tak, négy-öt képen eltűnt a festék. Az utol-
só 40-50 évben már Prokopp Péter pap, 
újságíró, festő keresztút képeinek repro-

dukciói díszítették a fülkéket. Az eredeti képek évtizedekig a plébá-
nia padlásán pihentek, majd döntés született a felújításukról. A stá-
cióképek felújítás ugyancsak közadakozásból történt. Egy-egy stá-
ciókép restaurálási költségeit egy-egy jánoshalmi család vállalta fel. 

Mindannyink örömére a Szent Anna Egyházközség Anna napi 
búcsújára a helyükre kerültek a stációképek.  A restaurálás Szalai 
Sándor festőművész keze munkáját dicséri. 

Köszönet az adakozó családoknak és nem utolsósorban Sza-
lai Sándornak a jól elvégzett munkáért!                    V. I . – B. S.

Szeptember 29-ét az idei évben is az 
emlékezés és főhajtás napjának szenteli a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mely 
alkalommal az 1945-1961 közötti időszak 
hőseinek és áldozatainak szeretne méltó 

emléket állítani és kifejezni őszinte tisztele-
tét és együttérzését. Azoknak, akik lázadtak 
a kommunista diktatúra elnyomása ellen, 
az igazságért, a szabadságért, egy jobb 
élet reményében. Sokan az életükkel fizet-
tek ezért, vagy soha be nem gyógyuló lel-
ki sebeket hordoznak ma is. Állampolgárok 
százezreit ártatlanul meghurcolták, koncep-
ciós eljárás során elítélték, megfosztva őket 
szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.

Nekünk, az utókor nemzedékének, köte-
lességünk és felelősségünk előttük őszin-
te tiszteletünket leróni, s emléküket meg-
őrizni. A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése rendeletben nyilvánította 
megyei emléknappá szeptember 29-ét, 
dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának dátu-
mát. E napon 14.00 órakor a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat oklevélátadással 
egybekötött ünnepélyes megemlékezést 
tart a Megyeházán, melyre hívjuk és vár-
juk Önt is. 

   Dr. Péter László magyar irodalom-
történész, egyetemi tanár, várostörténész, 
nyelvész, folklorista. Jánoshalmán született 
1926. január 21-én, Péter Gergely csendőr 
tiszthelyettes, őrsparancsnok és  Cselen-
ák Ágnes harmadik gyermekeként. Család-
ja 1928-ban Mindszentre, 1933-ban Sző-
regre költözött, ide járt általános iskolá-
ba is. Középiskolai tanulmányait a Baross 
Gábor Gimnáziumban végezte Szege-
den, ahol kitüntetéssel érettségizett. Egye-
temi tanulmányait a Szegedi Tudomány-
egyetem magyar–latin–filozófia szakán 
folytatta 1943–1948 között. 1946–1950 
között egyetemi gyakornok, majd tanár-
segédi beosztásban dolgozott. 1947-ben 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett, sum-
ma cum laude minősítéssel.  1948-ban a 
Pázmány Péter Népi Kollégium igazgató-
ja volt. 1950–1951 között Karcagon, 1952–
1954 között Makón a József Attila Múzeum-
ban múzeumigazgatóként működött. 1954–
1957 között Szegeden egyetemi könyvtáro-
si beosztást kapott. 1957-ben nyolc hóna-
pig börtönbe zárták az 1956-os forradalom 
és szabadságharcban való részvétele miatt. 
1958–1961 között az egyetemen tudomá-
nyos munkatársi beosztásba helyezték, 
nem taníthatott. 1961–től a szegedi Somo-
gyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 

1986–tól pedig az MTA Irodalomtudomá-
nyok Intézetének tudományos főmunka-
társa. 1968-ban érte el a kandidátusi tudo-
mányos fokozatot. 1975-ben Washington-
ban előkészíti a Vasváry-gyűjtemény haza-
hozatalát. 1991-ben az irodalomtudomá-
nyok nagydoktora lett, ugyanekkor kinevez-
ték egyetemi tanárnak. 1990–1995 között 
a JATE egyetemi tanáraként működött. 
1996–os nyugdíjba vonulásáig Juhász Gyu-
la összes művei kritikai kiadása és az Új 
magyar irodalmi lexikon főszerkesztésével 
bízták meg, mely megbízatásainak kiemel-
kedő teljesítményei tanúsították megbízha-

tó szakmai tapasztalatait és tudományszer-
vező készségét. 2005. szeptember 1-jén 
megalapítja a Péter László Várostörténe-
ti Alapítványt. Mesterei között tartja szá-
mon Bálint Sándort, Halasy-Nagy Józse-
fet, Marót Károlyt és Sík Sándort. Munkás-
sága felöleli a nyelvészet, a folklór, a bib-
liográfia, a textológia, az irodalomtörténet, 
az útikönyvírás, a munkásmozgalom-tör-
ténet, a műemlékvédelem, könyvtártörté-
net, utcanév rendezés, folyóirat szerkesz-
tés, a helytörténetírás területét. Írt zene-
történeti könyveket, cikkeket zeneszerzők-
ről, a népies műdalról, és a Kossuth-nó-
táról is. Nem idegen tőle a festészet és a 
szobrászat sem; érdeklődéséből még kiál-
lítási kritikákra is futotta. Szegeden települt 
le. Tanársegédként, nyelvjáráskutatóként, 
Juhász Gyula és József Attila életének fel-
tárójaként egyaránt az egyetemes magyar 
kultúrát szolgálta és szolgálja ma is. Kitün-
tetései: 1983: Kodály-emlékérem, 1984: a 
Művészeti Alap díja, 1989: Toldy-emléké-
rem, 1991: 56-os emlékérem, 1992: Sze-
ged díszpolgára, 1993: Szinnyei József-
díj, 1995: a Szegedért Alapítvány fődíja, 
1996: Tiszatáj-díj, 2001: a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend lovagkeresztje, 2001: 
Klebelsberg-díj, 2010: Jánoshalma Város 
Tiszteletbeli Polgára cím.

Előtérben a helyi értékek
Dr. Péter László életútja

A képen látható hölgyek és urak az 50 éves általános iskolai találkozójukat ünnepelték 
a Gála - étteremben. Sajnos az eredeti végzős osztályból már többen nem lehettek jelen. 
Akik viszont ott voltak jól érezték magukat, s felidézték egykori közös emlékeiket. Kik is 
ők: állnak (balról-jobbra): Váczi Ilona, Ozorák István, Ruff János, Ekker György, Racsmány 
Máté, Lógó Tibor, Kovács Imre, Faragó József, Horváth Mihály  Ülnek: Pintér Margit, Hor-
váth Katalin, Kiss Teréz, Szenográdi Judit 

Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os vidéki forrada-
lom és szabadságharc egyik emblematikus alak-
ja volt Bács-Kiskun megyében, M. Kiss Sándor 
történész szerint „Dél-Magyarország legnagyobb 
forradalmi vezetője”. Életútja a 20. század tükre, 
a kényszerűen derékba tört, ki nem teljesedett 
jogászi, tisztes polgári életpálya parabolája, 
ugyanakkor a félelmet leküzdő szabadságnak is 
a szimbóluma.
Egész életében a jog eszközeivel küzdött a 
körülötte élő meghurcoltak védelmében. Saját 
szabadságát veszélyeztetve járta a börtönöket 
az 50-es években, és képviselte, védte azokat, 
akiket a rendszer ki akart telepíteni, akiknek el 
akarta rabolni földjét, jószágát, termését vagy 
éppen kuláknak bélyegzett. Munkásságának 
és egyéniségének köszönhetően nagy megbe-
csülésben volt része az emberek körében. Egy 
1955-ös ÁVH-s jegyzőkönyv cinikusan írja: „Dr. 
Szobonya Zoltán Jánoshalmán, de főleg Mély-
kúton a kulákok védőszentje.”
Nem tett semmi rendkívülit, csupán lelkiismere-
tének megfelelően élt, egy embertelen világban 
emberként viselkedett. Elkötelezett demokrata 
volt, aki méltósággal képviselte a társadalom va-
lós érdekét. Bűne csupán annyi volt, hogy puszta 
létével képes volt tagadni a fönnálló hatalom esz-
méit és követelményeit.
Népszerűségének köszönhetően választották 
meg 1956. október 26-án a jánoshalmi és mély-
kúti forradalom szervezőjévé, majd vezetőjévé. A 
forradalom első napjától kezdve valódi többpárti 
demokrácia megteremtésén dolgozott. Beszé-

deiben is hangsúlyozta: „Nyújtsunk egymásnak 
békejobbot, mert olyan kevesen vagyunk magya-
rok, s most minden emberre szükség van.”
Vezetésével lebontották a tanácsrendszert, 
létrehozták a demokrácia alapintézményeit, új-
jászervezték a pártokat, megalakították a nem-
zetőrséget a rend fenntartására. Megszervezték 
a közrend biztosítását, mindezt a Jánoshalmán 
állomásozó tüzéralakulat, és a laktanyában fel-
halmozott fegyverek mellett. Személyiségének 
köszönhető, hogy Jánoshalmán és környékén 
mindvégig élet- és vagyonbiztonság volt, annak 
ellenére, hogy a katonaságnak tűzparancsa volt 
november 29-ig. Később ez nagyobb bűnnek 
számított, mert a forradalom tisztaságát képvi-
selte.
Dr. Szobonya Zoltán többször is elhagyhatta vol-
na az országot, de nem tette. Szenvedélyesen 
szerette hazáját. Mindig azt hangoztatta, hogy 
amit tett, azért vállalja a felelősséget, hiszen a 
forradalom napjaiban igaz célokért harcoltak tisz-
ta eszközökkel. Váltig hitte, hogy társaival együtt 
nem ártottak senkinek, a haza üdvét szolgálták, 
és egy igazabb, élhetőbb demokratikus világ 
megteremtésén dolgoztak.
1957 februárjában letartóztatták „a demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés 
kezdeményezése és vezetésének bűntette” mi-
att, és kötél általi halálra ítélték, melyet 1958. 
szeptember 29-én 6 óra 30 perckor a kecskeméti 
börtönben hajtottak végre. Bátran vállalta a ha-
lált, mert mint mondta: „Inkább becsületben meg-
halni, mint becstelenül élni.”

Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni!”.

Tisztelgés ’56 
mártírjai előtt 

Szeptember 29-én dr. Szobonya Zoltán 
Megyei Emléknap a Megyeházán

Megújultak a stációképek

Társasjáték Délelőtt 
 

Sok szeretettel várunk benneteket 
2017.08.15-én kedden  10 órakor 

egy társasjáték partyra 

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ 
Belépés ingyenes 

  

A búcsúi szentmisén Mons. Menyhárt 
Sándor plébános örömmel közölte, hogy 
a templom külső felújítására kiírt pályáza-
ton nyert az egyházközség, több, mint 49 
millió forintot. Köszönetet mondott Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő úrnak a 
támogatásáért. 

Ennek az összegnek a felhasználásá-
val a templom külső felújítását szeretnék 
elindítani. Az előzetes felmérések szerint 
nem ez nem elegendő a szükséges mun-
kálatok elvégzésére. Ezért az egyházköz-
ség szívesen fogadja a templom felújításra 
a hívek nagylelkű adományait. 

Ötvenéves jubileumBúcsú 2017 Nyertek a 
felújításra

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/peterl/apa.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karcag
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila_M%C3%BAzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila_M%C3%BAzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogyi_K%C3%A1roly_V%C3%A1rosi_%C3%A9s_Megyei_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogyi_K%C3%A1roly_V%C3%A1rosi_%C3%A9s_Megyei_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Tudom%C3%A1nyegyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh%C3%A1sz_Gyula_(k%C3%B6lt%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juh%C3%A1sz_Gyula_(k%C3%B6lt%C5%91)
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A Városgazda Kft. saját gépeivel végzi a  dűlőutak karbantartását. Felvéte-
lünk a az új szennyvíztisztító telep körüli utakon készült.

A Városgazda Kft a közfoglalkoztatás és a városi költségvetés terhére meg-
kezdte a belterületi közutak kátyúzását. A képek a József A. és a Vörösmar-
ty utcákban készültek. Ezen kívül több utcában is sor került aszfalt javítás-
ra: pl.: Orczy utca, Damjanich utca, Téglagyár utca, stb. Kérjük a munká-
latokkal kapcsolatos szíves türelmüket.lünk a az új szennyvíztisztító telep 
körüli utakon készült.

2017. április 25-én a Víziközmű-társulat megtartotta soron következő 
küldött-gyűlését, melyet a helyi újságban és az önkormányzat hirdetőtáblá-
ján is meghirdetett. Az üléseket a Társulat minden alkalommal nyílt formá-
ban szervezi, így azokon a küldöttek mellett bárki érdeklődő részt vehet, és 
vehetett eddig is, valamint elmondhatta a véleményét. A gyűlés döntésho-
zó szervezete a lakosság által delegált küldöttekből áll. A szervezet ezen a 
fórumon többek között döntött arról, hogy elindítja a végelszámolását, mivel 
a jogszabályok azt mondják ki, hogy amennyiben közfeladatát teljesítette, 
meg kell indítania az elszámolási eljárást. Az ülés legfontosabb momentu-
ma volt, hogy a küldöttek elfogadták a Viziközmű-Társulat előző gyűlés óta 
elvégzett munkájáról szóló beszámolót, valamint egyetértettek a Társulat 
2017. évi kitűzött feladatainak tartalmával.

A Társulat feladatai az alábbiak: 
1. A Társulatnak jogszabályban foglalt kötelezettsége, hogy minden tag-

gal elszámoljon.
2. A pontos elszámolás akkor kezdődhet meg, ha a Fundamenta Lakás-

kassza kiutalja minden érdekelt lakos megtakarítását a Társulat szá-
mára. 

3. A Fundamenta által kiutalt összegekből a Társulatnak a csatorna beru-
házás önrészére korábban felvett hitelt kell törleszteni. 

4. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a Fundamenta által május hónap-
tól július hónap végéig teljesített kiutalások állása szerint a Társulat 
felé megközelítőleg 20%-a hátra van a kiutalási listán. Tudni kell, hogy 
a Lakáskassza az általuk feldolgozott szerződések alapján (többmint 
3000db szerződés) folyamatosan utal ki három hónap türelmi idővel. A 
kiutalásokból folyamatosan történik a hiteltörlesztés, melyből a matema-

tikai törvényszerűségek alapján szintén 20% van hátra. A Fundamenta 
tájékoztatása szerint a hátralévő kiutalások még kb. 3-4 hónapot vesz-
nek igénybe. A Viziközmű-Társulat ezután tudja megkezdeni a pontos 
elszámolást a tagokkal. 

5. Amíg a Fundamenta a kiutalásokat teljesíti, a Társulat feladata, hogy 
minden tagjának a befizetését még egyszer ellenőrizze. Továbbra is 
érvényben van a küldött gyűlés azon határozata, hogy minden tagnak 
hozzá kell járulni a csatorna beruházáshoz. Akinek elmaradása van, a 
Társulat fizetésre szólítja fel, vagy jogszabály szerint átadja a jegyző-
nek behajtásra. A házi bekötések megvalósítása csak a teljes összeg-
ben befizetett érdekeltségi hozzájárulás után tud megtörténni. A Tár-
sulat ismételten tájékoztat minden olyan érdekeltet, akik késve, vagy 
behajtás útján fizetik meg az érdekeltségi hozzájárulást, a házi beköté-
sük nekik is megvalósításra kerül a pénz beérkezése után.

Kérjük végezetül Tisztelt Tagtársainkat, hogy az elszámolással, 
befizetéssel kapcsolatos kérdéseiket ne az internetes közösségi olda-
lakon, és ne politikai pártok színes kiadványainak oldalain tárgyalják 
meg, mert ezzel a módszerrel az ügyük nem halad előre, és nem oldó-
dik meg!

Továbbra is kérjük, keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat, vagy 
személyesen a Társulat elszámoló bizottságát! Készséggel állunk rendel-
kezésre munkaidőben a korábban megszokott helyen. (6440 Jánoshalma, 
Molnár J. u. 3.) A Társulat nem szűnt meg, továbbra is foglalkozik minden-
ki ügyével. A végső megszűnés előtt még teljesíti legfőbb kötelezettsé-
gét, hogy minden taggal elszámoljon.

A Városgazda Kft végezte el az Egészségügyi Központ melletti park előtti parkoló burkolását. Régi adósságot teljesített, mivel a területen esők után nagyon nagy vizek álltak. A megvalósulás után egy kulturált szépen kialakított par-
koló valósult meg.

Elkészültek az új és felújított városi bejövő Üdvözlő táblák. Ezek váltották fel a régi kicsit megviselt és szétesett táblákat. A tábla alatti rész rendbetételét (parkosítását) a nyári hőségre tekintettel szeptemberre halasztottuk.

Dűlőutak felújítása Emlékkövek elhelyezése

CSATORNABERUHÁZÁS
a Jánoshalmi Víziközmű-társulat aktuális hírei

Parkoló kialakítás a rendelő mellett

Megújúltak az üdvözlő táblák

A Jánoshalmáról elhurcolt zsidók emlékére  három emlékkövet helyeztetett el a MAZSIHISZ a Városgazda Kft munkatársaival. A márványköveket a név-
beírással a Szervezet biztosította. Az elhelyezést a Kossuth L. u. 7 szám és a Tompa M. u. 10 számú ház elé kérték.  

Közutak kátyúzása
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Az utóbbi években egy-
re több alkalommal 
tapasztalható rend-
kívüli, gyakran hosz-
szan tartó meleg időjá-
rás hazánkban. Néhány 
tanács a meleg okoz-
ta panaszok, illetve a 
hőhullám okozta kelle-
metlenségek megelőzé-
sére.

 ● A hőséget nehezebben viselik el a csecsemők, a kisgyermekek, az idő-
sek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a magas vérnyomásban szenve-
dők. Fontos, hogy rosszullétük esetén azonnal forduljanak orvoshoz!

 ● Kánikulai napokon - ha tehetik - a különösen a dél körüli, kora délutá-
ni órákat töltsék otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben.
 ● Nagy melegben zuhanyozzanak langyos vagy hideg vízzel akár napon-
ta többször is.
 ● Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védjék magukat a nap, 
égető erejétől.
 ● Bőrtípusuknak megfelelő fényvédő krémmel kenjék be bőrüket.
 ● Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék 
a bevásárlást!
 ● Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordja-
nak a forró napokon! Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, feke-
te ruhát, fejkendőt!
 ● Lehetőleg éjjel szellőztessenek.

 ● Használjanak ventillátort, vagy napi 1-2 órát töltsenek klimatizált helyi-
ségben.
 ● Sose hagyják gyermeküket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli par-
koló autóban!
 ● A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessék!

Ha mindenképpen szabadban kell 
tartózkodniuk a kánikula időszakában, akkor 

javasoljuk a következők betartását:
 ● A szabad levegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti 
órákra (18-22 óráig) korlátozzák.
 ● Napközben árnyékos helyen próbáljanak pihenni.
 ● Ha túl sokáig tartózkodtak szabadban, akkor - lehetőség szerint - leg-
alább 1-2 órát
 ● töltsenek légkondicionált környezetben, míg a szervezet lehűl és ismét 
visszatérhetnek a kánikulába.
 ● Vegyék figyelembe, hogy a meleg és a fizikai munkavégzés fokozza 
az izzadást, a folyadékvesztést! Ennek megfelelően gondoskodjanak a 
megfelelő folyadékpótlásról!

Folyadékpótlás kánikula idején
 ● Az izzadással elvesztett folyadékot, ásványi sókat pótolni kell.
 ● Ha elindul otthonról vigyen magával 1 liter vizet!
 ● Fogyasszanak vizet, ásványvizet, teát, jót tesz ilyenkor a joghurt, a 
kefir, egy leves, vagy a paradicsomlé.
 ● Ne fogyasszanak olyan italokat, amelyek sok cukrot, koffeint, vagy 
alkoholt tartalmaznak, ezek fokozzák a szomjúságérzetet, és még több 
folyadékot vonnak el a szervezettől!

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenlé-
ti Rendőrség határvadász Bevetési Osztályainak állományába járőr-
társ beosztásba.

A Bács-kiskun megyei toborzó csoport 2017. július 18-án a Jánoshalmi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály épületében várta az érdeklődőket. 
A megjelentek személyesen kaphattak tájékoztatást a határvadász-kép-
zésre történő jelentkezés feltételeiről a szolgálatellátás részleteiről. A 
pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött a felvételi követelmé-
nyeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. A felvételt 
nyert pályázók először moduláris képzésen vesznek részt, amelyet követő-
en – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek. A 
résztvevők a sikeres vizsgákat követően próbaidő kikötésével kerülhetnek 
a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába. Az őr-, járőrtárs rész-szak-
képesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász 
Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt. Az előadás 
után az érdeklődők közvetlenül tehették fel az előadóknak a kérdéseiket.

A jelentkezőket továbbra is várják, képzéssel kapcsolatban kérhetnek 
tájékoztatást valamennyi rendőrkapitányság, rendőrőrs vagy határrendé-
szeti kirendeltség munkatársaitól, illetve a rendőrség honlapján - www.
police.hu - is megtalálható minden fontos információ döntésük megho-
zatalához.

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2017.07.26 

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkav. 
helye Munkabér

Pultos Általános iskola, szakiskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola Hudák Béla egyéni vállalkozó megegyezés szerint

Traktoros Szakiskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Kárász András egyéni vállalkozó megegyezés szerint
Gépjármű javító Szakmunkásképző Petrol-Autó Kft Kiskunhalas 166.000 Ft-
Villamosgép javító Szakmunkásképző Petrol-Autó Kft Kiskunhalas 166.000 Ft-
Gépésztechnikus Szakmunkásképző Petrol-Autó Kft Kiskunhalas 166.000 Ft-
Adminisztrációs ügyintéző Gimnázium, főiskola Kalászka Bt Mélykút megegyezés szerint
Takarító Általános iskola Borotahús Kft Borota 127.500-160.000 Ft
Fodrász Szakmunkásképző Szombati Szilvia ev. Kiskunhalas 161.000 Ft
Gépjármű javító Szakmunkásképző Phoenix-Forklift Kft Jánoshalma 165.000-210.000 Ft
Faipari betanított munkás Általános iskola KEFAG Zrt. Ökopal Raklap Üzem Jánoshalma 140.000,-Ft -165.000,-Ft
Targoncavezető, nehézgépkezelő Általános iskola KEFAG Zrt. Ökopal Raklap Üzem Jánoshalma 150.000,- Ft – 190.000,-Ft
Faipari gyári munkás (Faipari segédmunkás) Általános iskola Kerti Játék Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző, Szakközépiskola, technikum Kerti Játék Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pincér Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Adminisztrációs ügyintéző Gimnázium, szakközépiskola Koch-Vin Kft Borota megegyezés szerint
Betanított munkás általános iskola Koch-Vin Kft Borota megegyezés szerint
Betanított munkás szakközépiskola, gimnázium  Fer-Er Kft Jánoshalma megegyezés szerint
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 Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásaként  2017. július 1-jétől 
a Kormányablak ügyköreiben a következő főbb változások léptek életbe

Bármely járási hivatalnál intézhető: 
A lakcímbejelentés országos illetékességgel bármely járási hivatal-

nál teljesíthető, ugyanakkor a jegyző illetékességi köre változatlanul marad.
A külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási 

helyét valamint a magyarországi letelepedés szándékával külföldről haza-
térő magyar állampolgár lakcímét az eddigi bejelentési lehetőségek mellett 
(pl. webes ügysegéd) bármely járási hivatalnál bejelentheti.

Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási hivatal hatásköré-
be tartozik, azaz bármely járási hivatalnál kérhető:

 — a „P” és „Z” jelű ideiglenes rendszámtábla kiadása,
 — a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást 
végző járműre a sárga vagy világoszöld színű rendszámtábla kiadá-
sa, valamint ezen járművek üzemeltetési jellegével, annak változásá-
val, üzembentartói és tulajdonjogának változásával  kapcsolatos fel-
adatok ellátása

Rövidebb az eljárás ideje:  
Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv pótlásakor nem kell 

megvárni a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét és a közzétételt 
követő napot sem, a törzskönyv azonnal pótolható.

Abban az esetben, ha tulajdonjog változás nyilvántartásba vételét meg-
előzően veszett el, semmisült meg, vagy tulajdonították el a jármű törzs-
könyvét, csak a közzétételét kell megvárni, azt követően a tulajdonjog vál-
tozás nyilvántartásba vehető. Tehát a korábbiakkal ellentétben a közzété-
telt követően a 15 napot már nem kell megvárni.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Olcsóbb és fogyasztóbarát lesz  
a közművek ügyintézése

A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások ter-
heinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közműcsat-
lakozásokat, továbbá mérsékli vagy teljesen ingyenessé teszi az ide 
kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb 
munkára kényszeríti a közműveket.

A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé 
egy újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az otthonteremtésé-
hez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról, vala-
mint megszabadítjuk a kis és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénz-
ügyi és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv szektor verseny-
képességét.

A vonatkozó jogszabály rendelkezései július 1-jén léptek hatályba.
A főbb változások: 

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatározott fogyasz-
tási mértékig

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei
3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai 

csökkennek
4. Bizonyos jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak
5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos 

ügyintézési határidők
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Táborozók látogattak 
a kormányablakba

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy hetes tábort szervezett Jánoshal-
mán gyermekek részére. Miután Kiss György Tanácsnok Úr jóvoltából rövid 
előadást hallottak a városról, annak nevének kialakulásáról, a Polgármes-
teri Hivatal és a Járási Hivatal külön hivatalként történő működéséről, részt 
vettek egy hivatali látogatáson. 

Ennek keretében megismerkedtek a Jánoshalmi Járási Hivatal Kormá-
nyablak Osztályával, ahol néhányan már nem először jártak. Örömmel vet-
tük, hogy többen „Engem itt már lefényképeztek!” felkiáltással léptek be. 

Megtiszteltetésnek érezzük, ha egy-egy ilyen látogatás alkalmával 
érdeklődéssel fordulnak Kormányablakunk felé, ezért szeretettel várjuk 
nem csak az ügyintézés céljából érkező állampolgárokat, hanem a mun-
kánk iránt érdeklődő gyermek vagy felnőtt csoportokat is előzetes bejelent-
kezés után, emiatt rendszeresen fogadunk iskolai osztályokat is.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Hasznos tanácsok a kánikula idejére

Változások a 
közigazgatásban

Járőrtárs toborzó

A Jánoshalma Anno egy 
hiánypótló kiadvány, egyedi-
ségét tekintve kiválóan alkal-
mas a múltunk előtt való tisz-
telgésre, helytörténeti isme-
reteink bővítésére, illetőleg 
családtagjaink, barátaink 
számára ajándékozás céljá-
ból. 

A Jánoshalma ANNO kiad-
vány megvásárolható a Pol-
gármesteri Hivatal titkársá-
gán Petróczky Ferencné, 
Szűcs Lászlóné és Maráczi 
Nóra munkatársaknál.

Megvásárolható 
kiadványok

Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődé-
sű cégek, magánszemélyek támo-
gatásával a Jánoshalmáért Alapít-
vány jelentette meg 2013-ban Sza-
bó Sándor tanár úr  A Jánoshalmi 
labdarúgás aranykorának krónikája 
című könyvét, mely egyéni élmények-
kel kiegészítve a jánoshalmi labdarú-
gás aranykorát mutatja be krónika-
szerűen. 
A  Jánoshalmáért Alapítvány Kurató-
riuma a könyv értékesítéséből befolyt 
összeget a Jánoshalmi Futball Club 
(JFC) támogatására fordítja. 
A kötet megvásárolható a könyvtár-
ban

http://www.police.hu
http://www.police.hu
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Tánciskola 2017

Az idei évben is megrendezésre került a Tánciskola az Imre Zoltán 
Művelődési Központban a korábbi évek gyakorlata alapján. Több, mint 40 
diák iratkozott be az oktatásra, ahol a hagyományos és modern táncokat 
is megtanulhatták. A nyári szünet egyik fontos eseménye hat hétig tartott, 
ahol minden hétfőn, szerdán és pénteken esténként három órában sajá-
títhatták el a tánctudást Fuszkóné Gáspár Judit tánctanármnőtől. Erről a 
tudásról adtak számot így jánoshalmi búcsú előtt egyrészt a hagyományos 
szerda esti táncversenyen, másrészt a péntek esti bálvizsgán. Elmondhat-
juk, hogy a 2017-es tánciskola talán picit jobb volt az eddigiektől, ugyanis, 

egy nagyon jó, táncolni akaró csapat jött össze, akik élvezték amit csinál-
nak, önfeledten, felszabadultan táncoltak és ez meg is látszott a hangula-
ton és a táncverseny eredményén is. A táncverseny tapasztalt táncos zsű-
rijének is nehéz dolga volt kiválasztani a legjobbakat, így a 2. és 3. helyen 
is holtverseny alakult ki. Zsűri tagjai: Juhász Loretta Lujza, Dukai Babett és 
Dudás László voltak.

A táncverseny eredményei: Első lett Rasztik Regina, Strobán Dáni-
el, második – holt versenyben – Lajkó Noémi, Kiss Ádám Dániel és  Frie-
bert Dorina, Csapó András, harmadik helyezett pedig Madarász Maja, Vida 

Dávid és Vaski Virág, Csáki Dániel páros lett. A közönségdíjat a Vaski Virág, 
Csáki Dániel táncos pár szerezte meg. 

Pénteken a közönség szavazatai alapján a bálkirálynő: Ötvös Klaudia, 
a bálkirály: Mike Márk, az első  udvarhölgy: Vaski Virág, a második udvar-
hölgy: Madarász Maja lett.

Ezúton köszönjük meg minden szülőnek, beiratkozó diáknak és látoga-
tónak, hogy létre jöhetett 2017-ben is a nagy hagyományokat őrző „János-
halmi Tánciskola”.

Juhász Zsolt

  A nagy meleg beköszöntével különböző víz melletti progra-
mokkal próbáltuk élvezhetővé és tartalmassá tenni ezt a hóna-
pot . A fürdőzések,  a vizes játékok,  a pecázás,  a főtt kukori-
ca , a jégkrém és az anyukák által készített lángos mind szere-
pet játszottak abban, hogy elviselhető legyen a nagy hőség. A 
gyerekekkel nyári gyümölcsöket készítettünk több technikával. 
Festettünk málnát, ragasztottunk cseresznyét és nyomdáztunk 
dinnyét is. Így nem csak megkóstolhattuk a szezonális gyümöl-
csöket, hanem valamilyen formában meg is örökítettük őket. 

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

Márti néni, Ági néni és Niki
Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház
6440 Jánoshalma, Petőfi S. u. 35.

Július a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  2016. évet záró közgyűlésén a 
Dél-Alföldi Régió három legjobban működő csoportja között emelték ki a 
jánoshalmi csoport munkáját.

2017. első hónapjaiban folytattuk eddigi hagyományainkat. Húsvétkor  
meleg ebédet  főztünk és juttattunk  el 86 fő részére, a felajánlott ruhákból 
börzét tartottunk, tartós élelmiszert gyűjtöttünk.

Az elismerés azonban arra ösztönözte csoportunk tagjait, hogy tovább 
bővítsük tevékenységünket.

Május végén gyereknapi műsorra hívtuk az óvodásokat, ahova Bajáról 
érkezett az előadó, és a műsor végén fagylalttal kedveskedtünk a jelen-
lévőknek.

Először kapcsolódtunk be a Jánoshalmi Napok rendezvényébe, gyere-
keknek szóló programmal, ami nagy érdeklődést váltott ki a kicsik között.

A legnagyobb vállalkozásunk a július 2. hetében megrendezett napközis 
tábor volt. A máltai csoport tagjai önzetlen munkájának köszönhetően 26 
gyereknek tudtuk megszépíteni a nyári szünetet,  Mons. Menyhárt Sándor 
plébános úr biztosított helyet a Plébánián. Elsősorban olyan gyerekeket 
hívtunk, akik hátrányos helyzetű családokban élnek.

A programok összeállításában a MMSz szellemiségét tartottuk szem 
előtt: : A hit védelme és a szegények szolgálata.”

Az öt nap alatt igyekeztünk a gyerekek szociális érzékenységét fej-
leszteni. Képek segítségével bemutattuk csoportunk 26 éves munkáját, a 
magyar szentek példamutató életét, és mindezt rajzban is megörökítették. 
A kézműves foglalkozásokon készített „alkotásokat” a Pelikán Otthon öre-
geinek adták át a gyerekek, megtapasztalhatták az ajándékozás örömét. 
A zenei foglalkozásokon a közös éneklés és mozgás örömét élték át. Dél-
utánonként vetélkedőkön, sportversenyeken vettek részt. A hit védelmében 
Sanyi atya sokat segített.

Egy egész napot töltöttünk a Király Lovastanyán, a fürdés, lovaglás, 
kocsikázás maradandó élményt jelentett mindenkinek. 

A Szegedi Vadasparkba is elvittük őket, többen most láttak először test-
közelben vadállatot.

A gyerekek egész heti ellátásáról csoportunk tagjai gondoskodtak. Min-
denki kivette a részét a tábori életből, voltak akik a foglalkozásokat tartot-
ták, mások az ételek, sütemények készítésében, tálalásában segítettek.

A tábor végén a csoport tagjainak erőfeszítéseit és Görhöny Katalin 
táborvezető munkáját a szülők így értékelték: 

-Nagy segítség volt a tábor, erre az öt napra nem kellett másra hagyni 
gyerekeinket és nagyon fontos dolgokkal foglalták el magukat.

-Feltétlenül szeretnénk hasonló jellegű tábort.

- Sok új élményt szerzett a gyermekem és biztonságban volt, így nyu-
godtan dolgozhattam.

- Jó volt,  hogy a másik iskolába járó gyerekekkel is megismerkedhettek.
- Sokat tanult a gyermekem.
- Nagyon tartalmasak voltak a programok  A máltaisok jó csapat, az 

egyedül álló szülőknek, maximális segítség,.Hálás köszönet az önzetlen 
munkáért! Nagy élmény volt, várjuk a folytatást jövőre.

Csoportunknak nagy kihívás volt a tábor megszervezése , lebonyolítá-
sa, de nekünk is nagy élményt jelentett. 

Táborunk sikeréhez nagyban hozzájárultak nagylelkű adományozó-
ink:  a  MMSz Dél- Alföldi Régiója ,Kiss Testvérek,  Alma-Kert  Szövetke-
zet, Renner Bt., Haris Tüzép, Kéleshús Kft., Gála Étterem, Korzó Étterem, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Goods Market, OTP Jánoshalmi fiókja, 
Kincses Sziget, Stílus üzlet, Dr. Dénes Enikő, Petróczky Ferenc, Görhöny 
Ferencné, Majer Tamásné, Szlávik Gyula és Mészáros Gábor felajánlásai. 
Az Isten áldja meg valamennyiüket!

Kiss  Györgyné
 csoport vezető

A máltaisok bővítik tevékenységüket 
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A vérnyomás alape-
setben természetes 

módon emelkedik és süllyed, de a tartós 
megnövekedett állapot, vagyis a magas 
vérnyomás károsíthatja a szívünket, a 
vesénket, sőt akár az agyunkat is. Emberek 
milliói szenvednek a rendellenességben, 
melyet a stressz, az öregség, az egész-
ségtelen étrend, az elégtelen testmozgás, 
az elhízás, a dohányzás, vagy pusztán a 
genetika okoz.

Elhízott betegeknél a testsúly csökkenté-
se nagyon fontos. Fogyás hatására jól meg-
figyelhető a vérnyomás csökkenése. 

Érdemes a konyhasó (NaCl) mennyisé-
gét lecsökkenteni. Ezt úgy tehetjük meg 
legkönnyebben, ha az ételek elkészítésénél 
felére csökkentjük a hozzáadott sót. Inten-
zívebbnek érezzük a só ízét, ha csak ” után 
sózzuk” az ételeket. Só helyett ízesítsük 
kedvenc ételeinket rozmaringgal, bazsali-
kommal, oreganóval, erős paprikával, ízesí-
tett ecettel, fokhagymával és más fűszerek-
kel. Egészségesek ugyan vacsorára a salá-
ta és a különféle szendvicsek, de a felhasz-
nált ketchuppal, mustárral, szójaszósszal 
és salátaöntetekkel túl sok nátrium kerül 
az ételekbe. Próbáljuk ki az olivaolajat és 
a balzsamecetet a salátákhoz, együk friss 
paradicsommal a szendvicset, és keres-
sünk alacsony nátriumtartalmú ízesítőket. 
A konzerv ételek rengeteg nátriumot tar-
talmaznak, ezért inkább az alacsony nátri-
umtartalmú vagy a só hozzáadása nélkül 
készült változatokat keressük. A savanyú-

ságok, az olajbogyó és a savanyú káposz-
ta sós pácleve nem tűnik egészségtelen-
nek, a tartósítás miatt mégis rengeteg nát-
riumot tartalmaz. Tegyünk el inkább mi 
friss uborkából savanyúságot, így ponto-
san tudhatjuk, mennyi sót fogyasztunk. A 
szalonna, sonka, szalámi szintén nátrium-
bomba! Fogyasszunk helyettük inkább friss 
baromfihúst, disznóhúst, halat. Ropogtas-
sunk sózatlan pattogatott kukoricát a sózott 
rágcsálnivalók helyett! Az ideális persze az 
lenne, ha a chipset, ropit, perecet friss gyü-
mölcsre és répafalatokra cserélnénk, de ha 
mégsem tudunk ellenállni a kísértésnek, 
válogassunk az olyan egészségesebb rág-
csálnivalók közül, mint a sózatlan pattoga-
tott kukorica, a nátriumszegény keksz vagy 
sótlan chips.

Rostfogyasztást növeljük meg. A magas 
rosttartalmú ételek nem közvetlenül csök-
kentik a vérnyomást, viszont gátolják a zsí-
rok felszívódását. Magas rosttartalmú éte-
lek a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlési 
lisztből készült termékek.

A koffein tartalmú italok (kávé, tea, 
kóla) mérsékelt mennyiségben általában 
fogyaszthatóak (pl. napi 2 kávé). Egyé-
ni érzékenység esetén kell csak korlátozni 
fogyasztásukat.

A dohányzást érdemes mellőzni, mivel 
így csökkenthető a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázata. A magas vér-
nyomás ugyanis jelentős rizikófaktor, amit a 
dohányzás sokszorosára fokoz.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

2016 novembere óta folynak városunkban Informatikai tanfolyamok a 
GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt 
keretén belül az EPKINET Kft. felnőttképző intézmény szerevezésében. 
Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával ingyenes Infor-
matikai képzést biztosít azon magánszemélyek számára, akik 16-65 év 
között vannak és jelentkezni kívánnak a két meghirdetett projekt egyikére. 

Az eddig indított 13 csoportban több mint 170 személy vett részt a 
tanfolyamokon, amely főként a Hunyadi Általános Iskola informatikai 
termeiben tartanak meg gyakorlott oktatóink!

A tanfolyamokat késő délutáni órákban, munkaidő után tartjuk heti 
két alkalommal. A jó hangulatú tanfolyamokon mindenki választ kap az 
őt érdeklő kérdésekre, megtanulja magabiztosan kezelni a számítógépet, 
az okos eszközöket és az azokat működtető programokat. A résztvevők 
érdeklődése, tudásszomja és lelkesedése hozzájárul az eredményes cso-
portmunkához. 

ÉLJEN A LEHETŐSSÉGGEL, NE MARADJON LE RÓLA! 
Érdeklődni lehet: a 06-70/632-3047 vagy
Kiss Hajnalkánál a 06-30/681-4711-es telefonszámon
A két meghirdetett projekt rövid ismertetése:
Az IKER 1. “Első lépések a digitális világba” elnevezésű 35 órás 

program fő céljai, hogy a résztvevő, többek között tudja használni az 
infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) 
működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat; tudjon egyszerű rövid szö-
veget szerkeszteni; tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhe-

tő információkat megszerezni; tudjon elektronikus levelezést bonyolítani.
Az IKER 2. “Önállóan használom az informatikai eszközömet” elne-

vezésű 35 órás program fő célja, hogy a résztvevő, többek között tud-
ja használni az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) 
legfontosabb beállítási lehetőségeit; a saját okos eszközén lévő operáci-
ós rendszer ismert szolgáltatásait. Az interneten gyűjtött információkat fel 

tudja dolgozni, azokat a konkrét problémák megoldására használja fel; az 
elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje 
az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) 
és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni; képes legyen közössé-
gi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információke-
resés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

Mit egyek, ha magas 
a vérnyomásom? 

A dietetikus tanácsai

Népszerű, INGYENES 
Informatikai tanfolyamok Jánoshalmán

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalé-
kos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve 
hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven 
szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakí-
tásának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre 
egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tar-
talékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és 
gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képessé-
gét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzet-
ről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonák-
nak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezé-
sek, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehe-
tővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kikép-
zésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont 
Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakó-
környezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmé-
ben.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik 
tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

 Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos szolgálat

A jelentkezés menete

Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, 
első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei 
toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Inter-
neten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honla-
pon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kap-
csolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, hely-
színét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmas-
ság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerző-
dés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, vala-
mint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyít-
ványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas 
minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az 
önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkező-
nek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszer-
zésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgá-
lata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizs-
gálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvéd-
ség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati ered-
ménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági 

vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.
Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési 
díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálattelje-
sítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszere-
sített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és beso-
rolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelye-
zésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá uta-
zási költségtérítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb jut-
tatások, járandóságok:

tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén 
is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes 
ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés

Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2017. 
évben: bruttó 31.215, Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése ese-
tén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)

Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a 
mindenkori minimálbér összege (2017. évben bruttó 127.500 Ft, mely a 
szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított 
két hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi 
tartalékosok igénybevétele

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, 
fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 
napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több 
szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes össze-
vonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A fel-
készítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen 
kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, 
és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevé-
tel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési 
feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.
hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu 

A megyei toborzó ügyfélszolgálat címe, elérhetősége:

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,

1.sz Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 1. Telefon: 06 (76) 581-600 
mellék.3362, 3405 

E-mail: bacs.toborzo@mil.hu

Nyitva tartás:

Hétfő: 08:00-12:00;13:00-17:30 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: zárva 
Csütörtök: 08:00-12:00;13:00-15:30 Péntek: 08:00-12:00

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos szolgálatformáról

http://www.iranyasereg.hu
http://www.iranyasereg.hu
http://www.iranyasereg.hu
http://www.hadkiegeszites.honvedelem.hu
mailto:bacs.toborzo@mil.hu
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Testvériskolai kapcsolat alakult ki az erdélyi Csíkszereda városában 
lévő Petőfi Sándor Általános Iskola és a jánoshalmi Hunyadi János Általá-
nos Iskola között, amely az eltelt több mint 27 év alatt mind jobban elmé-
lyült, megerősödött. Egyik évben a mi gyerekeink mennek Csíkszereda 
környékére a következő évben ők érkeznek hozzánk Jánoshalmára.

2017-ben az erdélyi Petőfisek érkeztek hozzánk.
A tábor 2017. július 3-8-ig tartott, csíki és jánoshalmi diákok együtt tekin-

tették meg a környék fürdőit és látnivalóit.
Az szép napos idő kedvezett a változatos, színes programoknak és min-

den nap strandolhattunk.
A szállás a jánoshalmi FM. ASZK., Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégiumban volt, minden nap innen tettek kirándulásokat a közeli telepü-
lésekre, fürdőhelyekre.

Érkezésüket követően – a hosszú utazás után – elfoglalták a szobákat 
és Jánoshalmával ismerkedtek. Bemutattuk nekik gyönyörű templomunkat 
– Farkas Mihály tárlatvezetésével – melyet követően a Korzó Étteremben 
jégkásáztak és erőt gyűjtöttek az ezt követő sétára.

Megmozgattam őket, mert gyalogosan sétáltunk ki a mélykúti úti Skan-
zenbe, ahol megcsodáltuk a régi házakat. Vendégeink a játszótéren ját-
szottak és lovaglásra is volt lehetőségük a bátrabb gyerkőcöknek.

Második nap a Kiskunmajsai Jonathermál Zrt. Gyógy- és Élményfürdő-
ben élvezték a termálvíz előnyeit és itt pihenték ki az utazás fáradalmait. 
Felejthetetlen élményt biztosított a hullámmedence, pezsgőágyak, csúsz-
da, vizes barlang, gejzír, vadvízi folyosó, pezsgőfürdő sziklacsobogó.

A harmadik nap egy „kirándulásos nap” volt, melynek keretében Kiskőrö-
sön megtekintettük iskolájuk névadója, Petőfi Sándor szülőházát. A Közle-
kedési Szakgyűjtemény interaktív kiállításnál idegenvezetőnk Szász And-
rás különleges dolgokat mutatott a gyerekeknek, ezen felül a járgányo-
zást is nagyon élvezték. Ezután a nagy meleget kicsit enyhítve a kiskőrösi 
tanuszodában lubickoltak. A programok végeztével Jánoshalma felé vettük 
az irányt, de megálltunk a Király-tanyán ahol lovas kocsiztunk, végignéz-
tük az állatokat és a bátrabbak lovagoltak is.

Negyedik nap a Makói Kalandpartra látogattunk.
A magas hegyek látványához szokott csíki gyerekeknek ez a nap kuri-

ózum volt, hiszen voltak olyanok, akik még sosem voltak külföldön, így a 
síkvidéki erdei tájon kanyargó Maros folyó felet sétálni, lecsúszni a szá-
razcsúszdán, egyik partról a másik partra kötélpályán átsiklani, és a sza-
badesés az ingán maradandó élményt nyújtott számukra.

Ötödik nap a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben 21 medence 
állt vendégeink rendelkezésére. A gyermekek számára tervezett többszintű 
kalandmedence, élményelemek teljes tárháza – sodrófolyosó, vízesés fal, 
pezsgőpadok, dögönyözők – megtalálható volt.

Minden reggel és este a Diákélelmezési Konyhán volt az étkezés, kíván-
ságaikat teljesítve változatos ételekkel várták a dolgozók a napi kalandok-
tól kifáradt, éhes gyerekeket.

Két év munkájának ismét meglett az eredménye, mivel egy felejthetet-
len táborozáson vettünk részt!

Minden nap tapasztaltam, hogy vannak még csodák! Figyelmes, segítő-
kész emberek, akik „idegenként” is azon vannak, hogy a gyermekek életét 
szebbé, boldogabbá tegyék! 

Köszönöm minden felajánlónak és segítőnek, aki segített a gyerekeknek 
felejthetetlenné tenni jánoshalmi tartózkodásukat.

A táborozáshoz támogatást kaptunk az alábbi cégektől, magánszemé-
lyektől: 

FM ASZK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Taskovics 
Péter), Szent Anna Templom (Menyhárt Sándor, Farkas Mihály), Kor-
zó Étterem (Takács István), Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturá-
lis Alapítvány (Nagy István), Diákélelmezési Konyha (Taskovics Péter-
né és konyhai dolgozók), Jonathermál Zrt. Gyógy- és Élményfürdő, Kis-
kunmajsa, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény (Szász András), Kiskunsá-
gi Víziközmű-Szolgáltató Kft. (Mátyus Zoltán), Király és Társa Kft. (Király 
Sándor), Kalandpart Maros, Makó, Szt. Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 
(Nógrádi Zoltán), Kisszállási tejüzem (Fuszanecker Irén), UNIVER COOP 
Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt., Renner Tamás, Goods Market, Csényi 
és Társa Temetkezési Kft. (Csényi Attila), Stílus Üzlet (Lakatos László), 
Borotai Takarékszövetkezet, Gyógynövény-Drogéria (Szauter Erzsébet), 
Koch Borászat és Panzió (Koch Csaba), Simon Ágnes, Kelle Attila, Nagy 
Gábor, Bárdos Ildikó, Dr. Vavró Iván, Városházi Gyógyszertár, Benkő Pati-
ka, Csincsák Fatime, Csincsák Élelmiszer- és Vegyesbolt, Hendrosz Kft. 
(Petróczky Ferenc), Kicsiricsi Diszkont, ROYAL II. Sütőipari Zrt.(Jánoshal-
ma),   Jánoshalmi lakosok, akik a műanyag és papír hulladékukkal a Piros-
ka gazdaboltban felajánlották a hulladékukat, melyeknek értékesítését a 
gyermekek szállására fordítottunk.

Ezúton is szeretném megköszönni támogatóink segítségét, melyek nél-
kül ez az élményekben gazdag táborozás nem jöhetett volna létre. 

KÖSZÖNÖM az erdélyi gyermekek nevében!
A jó testvériskolai kapcsolat ápolása reményeink szerint 2018. nyarán, 

Csíkszeredán folytatódik, ahol régi és új barátok találkozhatnak!
Köszönettel: Baka Orsolya

Erdélyi gyermekek tábora
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Kasziba Lászlóné pedagógus pályája 1986. 

augusztus 2-án kezdődött, amikor a Napközi 
Otthonos Óvodában helyezkedett el képesítés 
nélküli óvónőként. Korábban 10 évet a Jókai 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben dol-
gozott adminisztratív munkakörben. 

1988. szeptember 1-jén helyezkedett el 
a Hunyadi Iskolában, pedagógiai asszisz-
tensként. Az ehhez szükséges képesítését 
1993-ban szerezte meg. Az Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola pedagógia szakán 1999-
ben vehette át a pedagógia szakos nevelőta-
nári diplomáját. 

Az iskolában elsősorban délutáni, napköziotthoni feladatokat látott el, de 
szívesen tanított technikát is. Két éven át a Diákotthonban nevelőtanárként 
is tevékenykedett. A pedagógiai kultúráját képzéseken, továbbképzéseken 
fejlesztette. 2000-ben OKJ-s számítógép kezelői képesítést is szerzett. 
Jelentős eredményeket ért el a hátránykompenzációs munkában, kiemelt 
figyelmet fordított mindig a problémás, nehezen kezelhető gyermekekre.

Aktív közösségi életet is él a helyi Gazdakör tagjaként. Egyik fő szerve-
zője a gazdaköri termékkiállításoknak, rendezvényeknek, melyen az isko-
la diákjai is rendszeresen részt vesznek kiállítóként. 

Lógó Tiborné pedagógusi pályáját 1977-
ben tanítóként kezdte. Az első pillanattól kezd-
ve igyekezett óráira alaposan felkészülni és 
munkájában alkalmazni a fejlesztő pedagógi-
ai módszereket. Különösen érdekelte a tanu-
lási nehézségekkel küzdő tanulók sorsa, ezért 
igazgatója bíztatására elvégezte az oligofrén-
pedagógia szakot.

Több, mint 10 év gyógypedagógusi tevé-
kenysége alatt megtanult türelemmel bánni 
a gyerekekkel és alkalmazni a változatos, 
játékos módszereket. Eközben önképzéssel 

középfokú német nyelvvizsgát szerzett. Erre az időszakra esett a nyelvtaní-
tás megreformálása, és nagy szükség volt angol és német szakos nyelvta-
nárokra, ezért elvégezte a német nemzetiségi tanító szakot. 1994 óta tanít 
német nyelvet iskolánkban.

Munkaközösség-vezetőként nagy munka várt rá, mivel a szülők és az 
iskolavezetés kérésére 1997-ben iskolánkban elindult a német nemzetisé-
gi tagozat. A munka eredményesebbé tétele érdekében német nyelvi ter-
met és német nyelvi könyvtárat hozott étre.

A pályázatok megírásához, az internetes tananyagok és nyelvoktató 
programok használatához szükségesnek érezte, hogy informatikai ismere-
teit is bővítse, ezért számítógép-kezelői tanfolyamot végzett.

Az ő nevéhez fűződik az iskolai német nyelvű színjátszás elindítása is. 
Hosszú éveken keresztül csoportjai felléptek az országos német színjátszó 
gálán Sombereken. Öt éven keresztül szervezője volt a nemzetközi német 
nyelvű színjátszótábornak Balatonakalin.

Évek óta nyelvtantúrát szervez tanítványai számára, amely keretében já-
noshalmi diákok juthatnak el német nyelvterületre, ahol egy héten keresz-
tül iskolai rendszerű oktatásban részesülnek, és felejthetetlen kiránduláso-
kon vehetnek részt.

A szakmai megújulás iránti vágy motiválta akkor, amikor egyetemi dip-
lomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen német nyelvből. Ettől kezd-
ve gimnáziumi osztályokban is tanított és eredményesen érettségiztet-
te iskolánk diákjait. Az előrehozott érettségizői kivétel nélkül jeles osztály-
zatot kaptak.

Nyolcadikos diákjait eredményesen készíti fel a TELC német nyelvvizs-
gára, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.

Munkáját mindig is nagyfokú szakmai elhivatottság, alaposság és a 
folyamatos megújulás iránti igény jellemezte. Ő az a kollégánk, aki talán a 
legtöbb szakmai továbbképzésen vett részt, hogy a megszerzett tapaszta-
latait kamatoztatni tudja mindennapi munkája során.

A hosszú évek során megszerzett tapasztalataival nagymértékben hoz-
zájárult iskolánk pedagógiai kultúrájának fejlesztéséhez, kivívta kollégái és 
az iskolavezetés megbecsülését.

Nagy Sándorné 1977-ben szerzett tanítói 
diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán. Pálya-
futását a szülővárosában kezdte meg, sőt az 
elmúlt 40 évben kizárólag a jánoshalmi isko-
lában, valamint jogelőd intézményeiben dol-
gozott. 

1982-ben testnevelés szakos általános isko-
lai tanári végzettséget is szerzett, de továbbra 
is elkötelezetten tanító maradt. Kifogyhatatlan 
tudásvággyal irányította munkaközösség-ve-
zetőként kollégái szakmai életét. Ha szükség 
volt testnevelő tanári munkájára, mindig szá-

míthatott rá e téren is az iskola. A sport szeretetét pedagógus édesapjá-
tól örökölte, így tanítványai nagyon sok sportversenyen, táborban, játékos 
sportvetélkedőkön vehettek részt. 

Munkájával, tanácsaival mindig segítette a pályázatok megírását, szak-
mai megvalósítását.

Számtalan kisgyermeket tanított az olvasás, írás és a matematika tudo-
mányára. A Zrínyi matematika versenyek aprólékos előkészítője, ösztön-
zője volt. Tanóráin nemcsak a kötelezően előírt feladatokat végezték el, 
hanem megismertette hazánk, lakóhelyünk értékeit, történelmi múltunkat.

A gyermekek nevelésében, tudásvágyuk fejlesztésében kiemelkedő 
eredményei vannak, különösen a versenyekre való felkészítéssel, ösztön-
zéssel. Munkáját mindig a rendszeresség, pontosság és precizitás jelle-
mezte. Nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel is közvetlen kapcso-
latot tartott, mindenki tisztelettel és szeretettel emlegeti a nevét. 

Osztálykirándulásai is emlékezetesek maradtak, mert tudatosan úgy 
szervezte ezeket, hogy igazi közösség, maradandó emlékek, mély emberi 
kapcsolatok alakulhassanak ki. Továbbképzéseken való részvétellel bőví-
tette ismereteit, mint pl. a tanulási zavarok kezelése, a differenciálás fej-
lesztése, az integrált nevelés és a kézműves foglalkozások területein. Men-
tortanárként közreműködött sok fiatal pedagógus magas színvonalú felké-
szítésében. 

A kollégái is nagyon szeretik, tisztelik, a tantestület tapasztalt, módszer-
tanilag példamutató, elkötelezett egyéniségének tartják.

Somogyiné Sági Piroska az első dip-
lomáját 1978-ban a Bajai Tanítóképző Főis-
kolán szerezte meg. A sporttal való aktív 
kapcsolata már az iskolai pályafutása alatt 
a rendszeres versenyzésben nyilvánult meg. 
1977 óta a jánoshalmi Hunyadi János Általá-
nos Iskolában tanít és foglalkozik az atlétika 
szakágban a 6-14 éves gyermekekkel isko-
lai és egyesületi szinten egyaránt. 1982-ben 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testne-
velés szakát végezte el.

A munkáját a művelődési miniszter Kivá-
ló Munkáért kitüntető jelvény adományozá-

sával ismerte el 1989-ben. 1991 és 1994 közt az iskolavezetés tagjaként, 
közben megbízott igazgatóként is kipróbálhatta magát. Több mint tíz évig 
a testnevelési munkaközösség-vezetőként dolgozott.

Mind tanítóként, tanárként, mind vezetőként jelentős munkát fektetett 
az iskolában a Zsolnai pedagógia megvalósításába.

A rendszerváltás után az iskolai és a városi sportfeladatok ellátásában, 
a sportegyesületek finanszírozásával kapcsolatos feladatok kidolgozásá-
ban, végrehajtásában vett részt, majd a Városi Művelődési és Oktatási 
Sportbizottságban is tevékenykedett.

1997 és 2002 közt saját sátortábort működtetett, ahol helyt kapott erdei 
óvoda, erdei iskola, és nyári tábor egyaránt. 1998. december 3-án alapító 
társaival együtt létrehozták a Terézhalmi Ökoturisták Egyesületét. 

2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
pedagógia szakos tanári diplomát szerzett iskolaelemzés és iskolafejlesz-
tés specializációval.

2002 és 2006 között több neves intézményben is, mint a Veszprémi 
Egyetem pápai intézetében tanított óraadó tanárként. 2002 és 2004 között 
a Városi Sportcsarnokot is vezette.

Nyert a Mobilitas által hirdetett, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszté-
rium pályázataival kapcsolatos szakértői jegyzékbe történő felvételre, így 
lehetőséget kapott, hogy így is hozzájárulhasson a felnövekvő nemzedék 
egészséges életmódjának, sportos életvitelének elterjesztéséhez. 

2004. szeptemberétől pedagógiai értékelés szakirány: intézményérté-
kelés, Pedagógiai Program, helyi tanterv bejegyzéssel vette nyilvántar-
tásba az OKÉV.

2006. szeptemberétől testnevelést tanított óraadóként a Radnóti Miklós 
Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában.

2007. július 2-tól a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakkö-
zépiskola és Kollégium megbízott igazgatójaként dolgozott az intézmény 
átszervezésen. 2008. július 2-tól 2013. július 3-ig igazgatóként.

A munkája elismeréseként 2008. március 15-én a Köztársasági elnök a 
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztjét adományozta neki, melyet a 
Szépművészeti Múzeumban vehetett át. 2014-ben az elsők közt készítet-
te el a portfólióját, szaktanácsadói képesítést szerzett és a minősítési eljá-
rás után megkapta a mesterpedagógus fokozatot.

2015-ben a kutatótanári pályázat nyertesei közé tartozott, lehetőséget 
kapva a kutatótanári fokozat megszerzésére, de ebben súlyos betegsé-
ge megakadályozta.

A felépülése után a kéleshalmi iskola 1-4 összevont osztályában is 
kipróbálhatta magát.

Mind tanári, mind pedig a vezetői évei alatt folyamatosan arra töreke-
dett, hogy értékőrző hagyományokat teremtsen, amik útravalóul szolgál-
hatnak a felnövekvő nemzedék számára.

Számos iskolai, városi rendezvény ötletgazdája, szervezője, lebonyolí-
tója volt. Nevéhez fűződik a mára már hagyománnyá vált, 23 Órás Ünne-
pi Tekergés, az alapítványi bál és az „Összetartás napjának” elindítása. A 
pályája során 48 tábort, több témahetet, projektnapot, sportversenyt, erdei 
iskolát és kiállítást szervezett. 

Vezetői tevékenységének eredménye az iskolaösszevonás lebonyolítá-
sa, a változásmenedzselés, a sikeres pályázati munka, a lovári nemzeti-
ségi tagozat és a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés beindítása. 

Simon Lászlóné pedagógus diplomá-
ját a Bajai Tanítóképző Intézetben szerez-
te 1976-ban. Kiváló tanulmányi eredményei 
miatt „Népköztársasági ösztöndíjas” volt a 
harmadik évben. 

A Pedagógusi pályáját a bajai József 
Attila Általános Iskolában kezdte, ahol két 
évig tanított. 1977-78-ban részt vett A fiatal 
pedagógusok szakmai pályázatán, ahol a II. 
helyezést ért el országos szinten. 

1978-ban szülővárosa, Jánoshalma isko-
lájában ajánlottak neki állást, így hazatért. 

A következő években már osztályfőnökként dolgozott, majd munkaközös-
ség-vezetői megbízatást kapott. 1987-ben vezető pedagógus munkakörbe 
sorolták, majd ősztől szaktanácsadóként tevékenykedett. 12 iskolában lát-
ta el a feladatát, a NYIK- módszer, majd a Lovász-módszer felelőseként. 

1988-ban beiskolázták a diplomaújító egyéves intenzív továbbképzésre, 
melyet kiváló eredménnyel, szakdolgozat írásával teljesített. 

1989-től 2007-ig iskolájában igazgatóhelyettesi állást töltött be, közben 
2000-ben közoktatási vezető diplomát is szerzett. 2007-ben a gimnázium-
mal történő összevonás után 3 évig tagintézmény-vezetőként tevékeny-
kedett. Igazgatóhelyettesi és tagintézmény-vezetői munkáját nagy ala-
possággal látta el. Szakmai tapasztalataira vezetői mindig számíthattak, 
sok dokumentum írásában igényelték a segítségét. 2010-ben a 8 osztá-
lyos gimnázium házi felvételi feladatsora, 2012-ben és 2013-ban Pedagó-
giai program, helyi tanterv írásának irányítása, 2013-ban két alkalommal 
vezetői pályázatok véleményezésének, dokumentációjának lebonyolítása, 
2014-ben a Házirend felülvizsgálata. 

Helyettesi megbízatásról családi okok miatt, 2010-ben mondott le, visz-
szatérve a tanítói hivatáshoz. Nyitott személyiségéből adódóan autodidak-
ta módon megtanulta a számítógépet felhasználni a munkájában. Kollégá-
inak mindig készségesen segít az IKT eszközök használatában. 

2015-ben az új iskolavetésnek szüksége volt a kolléganő vezetői 
tapasztalataira, ezért ismét igazgatóhelyettesi megbízatást kapott. Jelen-
leg is ő koordinálja az alsó tagozat munkáját, a tanulásban akadályozott 
tanulók tagozatát, a kéleshalmi telephelyen folyó szakmai munkát, vala-
mint a pedagógusok, a vezető és az intézményi önértékeléssel kapcso-
latos feladatokat.

Az elmúlt tanévben nyugdíjba vonult nevelőink Gazdasági beszámolók
a 2016-os évről 

Jánoshalmáért Alapítvány

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
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Zánkán 
táboroztunk

Iskolánk 82 tanulója és nyolc pedagógusa indult útnak július 9-én 
Zánkára az Erzsébet táborba. Nagy reményekkel és még nagyobb öröm-
mel érkeztünk a hatalmas gyermektáborba. Szeretettel, kedvességgel, 
óriási biztonsággal, szép új környezettel és finom ételekkel készültek az 
érkezésünkre a megújult Erzsébet táborban. Rengeteg érdekes prog-
ram várt bennünket az előttünk álló öt napban. 

Az első nap a tábor szabályaival megismerkedtető vetélkedőn, ünne-
pélyes megnyitón, majd ezt követően Sándor atya vezetésével táborin-
dító szentmisén vettünk részt. 

Hétfőn a sárkányhajózást próbálhatták ki diákjaink, ahol Csabai 
Edvin tizenhétszeres kenu világbajnok ismertette a szabályokat, mesélt 
nekünk a sportágról, és aktív sportolásra serkentett bennünket. A nap 
további részében Parais István fafaragással, a TESO-k vezetésével pedig 
kincskeresésben vettünk részt. Vállalkozó kedvű diákjainknak lehetősé-
ge nyílt a digitális varázslóképző programon robotirányításra, program-
tervezésre, illetve egy honfoglaláskori bemutatásra, íjászkodásra is.

Kedden kisebb csoportokban sétahajóztunk, majd vizes vetélke-
dőn élveztük a Balaton partján a jó időt. Este éjszakai akadályverseny-
nyel készültek a szervezők a tábor területén, amit kicsik és nagyok egy-
aránt élveztek.

Szerdán a tábor melletti hadiparkban ismerkedtünk a régi idők har-
ci járműveivel, amelyek közül kis alakulatunkkal mi is megszállhat-
tunk egy csapatszállító katonai helikoptert.  Ezután kézműveskedtünk, 
kalandparkban ügyeskedtünk, gokartoztunk, bicikliztünk ezen a napon. 
Strandolás előtt a katasztrófavédelem és a mentők bemutatóin vet-
tünk részt. Megtapasztalhattuk, mennyire veszélyes és nehéz a mun-
kájuk: mesterséges füstfolyosón sötétben próbáltunk tűzoltóként tájé-
kozódni, és újraélesztést illetve sebellátást gyakorolhattunk a mentő-
sök vezetésével.

A hét utolsó napjaiban ellátogattunk a Veszprémi Állatkertbe, haza-
felé pedig Balatonfűzfőn zártuk a hetet a várva-várt bobozással.

Fárasztó, ám annál élménygazdagabb hetet töltöttünk el együtt. 
Élmények mellett érmekkel is gazdagodtunk: Kenderesi Kíra a tábori 
olimpián súlylökésben harmadik helyezést ért el, illetve a focibajnoksá-
gon a legjobb mezőnyjátékos címben részesült, Szatmári Vivien pedig 
ugrókötelezésben érte el az első helyezést. 

Köszönjük a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket, akik – remél-
jük –  életre szóló élményt és tapasztalatot gyűjtöttek.

Köszönet a táboroztató pedagógusoknak (Menyhárt Sándor atyá-
nak, Komáromi Róbertnek, Enesei Péternek, Horváthné Kocsis Tündé-
nek, Kucsora Bernadettnek, Haugné Szatmári Líviának, Csapóné Sarok 
Enikőnek, Friebertné Radvánszki Ritának), hogy szabadidejüket, ener-
giájukat nem sajnálva igyekeztek a gyerekeknek élményt szerezni, gon-
doskodni róluk. 

Reméljük, jövőre megismételjük ugyanígy, ugyanitt! 

Kucsora Bernadett és Friebertné Radvánszki Rita

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

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

Búcsú a 
Barátomtól, 

MÉHÉSZ- 
TÁRSAMTÓL

Majer Józsefről 
van szó. Én úgy hív-
tam kanadás MAJER. 
Még Nógrádba, a 
második akácra is 
együtt vándoroltunk. 
Egy rakodás alkal-
mával papucsban jött 
rakodni. Ekkor meg-
tapasztaltuk, hogy a 
méhek zoknin keresz-
tül is tudnak szúrni. 
Szegény Józsi táncolt 

a gépkocsi platóján. Utólag mosolyog az ember, de 
akkor fájdalmas élményben volt része. Legközelebb 
már gumicsizmában rakodtunk.

A Biztosítóban a tervet mindig teljesí-
tettük. Egyik alkalommal nagyon magas 
célprémiumot tűztek ki. Mi nem telje-
sítettük. Voltak, akik csavarosabb észt 
alkalmaztak, teljesítették. Becsület-
tel mentünk nyugdíjba! Még sok éven 
keresztül barátkoztunk.

A hobbi kertje az utcánkban van, ott sokszor meg-
látogattam. Mindig előhoztuk a Biztosítót, a munka-
helyünket.

Jó Barátom volt, jó Munkatársam!
Isten Veled Józsi!

Barátod: Balázs János.



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2017. augusztus 11. oldal

Temerinben az idén 164. alkalommal rendezték meg, 
a hagyományos Illés-napi ünnepséget. Ez a nap ebben 
az évben csütörtökre, munkanapra esett, ennek ellenére 
nagyon sokan voltak most is. A Kertbarátkör a város töb-
bi civilszervezetével közösen rendezte az ünnepségeket, 
így ez egyben a város ünnepe is volt. A nagy meleg miatt a 
felvonulás útvonala ez évben rövidebb volt, mint ez elmúlt 
években. 

Sorra érkeztek a testvérvárosok, a gazdakörök és kert-
barátkörök küldöttségei Esztergomtól – Nagymányokig, 
Jánoshalmától – Békéscsabáig, de számos Vajdasági 
testvérszervezet is képviseltette magát. 

Gazdakörünk küldöttsége is képviseltette magát a ren-
dezvényen. Korán indultunk, hisz nem tudhattuk, hogy a 
határon mennyi időt kell majd várakoznunk. Szerencsére ez 
csak negyedórai várakozásba került.

Az ünnepi menet most a Kertbarátkör székházától indult, 
mire odaértünk már gyülekeztek a résztvevők. Rövid reg-
geli után, a küldöttségünk is besorolt a menetbe. A jános-
halmi zászló alatt felvonuló küldöttségünket útközben több 
helyen is megtapsolta a szép számú nézőközönség. Ez 
a figyelmesség nagyon jól esett nekünk. A menet most is 
olyan színpompás volt, mint az előző években. A felvonu-
lás élén népviseletbe öltözött fiatalok vitték az újkenyeret. A 
menet most is s Szent-Rozália plébánia templomhoz veze-
tett, ahol főtisztelendő Szungyi László plébános vette át 
az új kenyeret, amelyet ünnepélyes szentmise keretében 
megszenteltek a szentmise után a Kertbarátkör udvarán 
köszöntötték a gazdakörök és a kertbarátkörök küldöttségei 
a vendéglátókat. Farkas László gazdakörünk elnöke most is 
nagyon hatásos és szép köszöntőt mondott. Beszéde végén 
gazdakörünk elnöke szervezetünk nevében egy karton jó 
bort és gazdakörünk emblémájával ellátott pólókat adott át 
vendéglátóinknak. 

Ezután következett a finom ebéd, jó italok kíséretében. 
A baráti beszélgetések alkalmából, több küldöttség veze-
tőjével is beszélgettünk. Délután volt, aki megtekintette a 
péterváradi várat, de lehetett fürdeni a helybeli strandon 
is. Több kiállítást is meglehetett tekinteni, köztük a tájházat 
is. Este 6 órakor a telepi iskola udvarán színvonalas kultúr-
műsor következett, majd 8 óra körül megtörtént az ünne-
pi kenyérszegés is. Az ünnepi köszöntők után következett 
az ízletes vacsora. Az iskola udvarán ez alkalomra, több 
száz embernek terítettek a sátrak alatt. Vacsora után a tal-
palávalót a The End zenekar szolgáltatta. A késő éjszaká-
ig tartó mulatság után küldöttségünk fáradtan, de jó kedv-
vel tért az éjszakai szállásra. Küldöttségünk pénteken tért 
haza Jánoshalmára.

Köszönjük a temerini Kertbarátkör vezetőinek és tagságá-
nak a szíves vendéglátást.

Fajszi Ferenc

Több mint hatvan, saját 
szakterületén kiváló mun-
kát végző szakember tevé-
kenységét ismerte el Faze-
kas Sándor földművelés-
ügyi miniszter június 6-án a 
Környezetvédelmi világnap 
és a pedagógusnap alkal-
mából a Földművelésügyi 
Minisztériumban tartott 
ünnepségen. A miniszter 
úr a beszédében elmond-
ta, hogy az ágazat hazai és 
nemzetközi versenyképes-
sége nagymértékben függ 
a szakképzés minőségé-
től. Nagyon fontos tehát, 
hogy milyen szakemberek 
foglalkoznak az ágazatban 
meghatározó szerepet vál-
laló diákokkal.

Büszkék vagyunk rá, hogy az ünnepségen Kasziba 
Gábor kollégánk is a díjazottak között lehetett, minisz-
teri elismerő oklevelet vehetett át másfél évtizedes kivá-
ló gépésztechnikus szakoktatói tevékenységéért, inno-
vációs munkaközösségvezetői, szervezői munkájáért.

Kasziba Gábor 1999-ben érettségizett az iskolánk-
ban. Tanulmányai alatt 1997-ben a Rudnay Gyula 
emlékversenyen, majd 1998-ban a Dr. Szabó Gusztáv 
Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélke-
dőn első helyezést ért el csapatban. a következő évben 
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen harmadik 
lett. Érettségi után iskolánkban szerzett mezőgazdasá-
gi gépésztechnikus oklevelet.

2002-től iskolánk lett az iskola dolgozója, mint sza-
koktató. Jelentkezett a Tessedik Sámuel Főiskolára, 

ahol Mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet vehetett 
át 2005-ben. 2010-ben a közlekedési ismeretek oktatá-
sára jogosító szakoktatói végzettséget szerzett, majd 
a Szent István Egyetem Gépészmérnöki karán 2015-
ben kapta meg okleveles agrár-mérnöktanári oklevelét.

Szakoktatói munkája mellett jelenleg a mezőgazda-
sági gépésztechnikus osztály osztályfőnöke, a szakmai 
innovációs munkaközösség vezetője, de rendszeresen 
rész vállal az iskolai rendezvények (versenyek, gépes 
ballagás) szervezésében is. Sokat dolgozik azért, hogy 
diákjai pályaválasztását és munkába állását egyenges-
se, reális célok kitűzésére sarkallja őket. Felkészítő-
je a szakmai versenyekre készülő tanulóinknak, akik a 
gépész területen sikeresen szerepelnek.  

Munkájához további sok sikert kívánunk!
T. P.

Mg. Szakképző hírei

A Gazdakör hírei

A jánoshalmi „ SZÜRETI EXPO” keretében, a már 
hagyománynak számító 5. töltött káposzta főző 
versenyre,  2017. szeptember 16. (szombat) 
szeretettel várjuk a főzni szerető: szakácsnőket, 
szakácsokat, amatőröket, fiatalokat és szép 
korúakat, hogy összemérhessék tudásukat. 
 Szívesen vesszük az önkormányzatok, utcák la-
kóközösségeinek, vállalkozásoknak, és a baráti 
társaságoknak a jelentkezését is.
 Kérjük, hogy a 18 év alatti fiatalok, tanulók is je-
lentkezzenek, az Ö részükre kedvezményt bizto-
sítunk!  Szeretnénk megőrizni, ezt hagyományőr-
ző versenyt és továbbvinni, az Ő segítségükkel!  
Számítunk a versenyzők barátaira, hozzátartozó-
ikra, hogy az elkészült ételeket együtt fogyasszuk 
el, hangulatos környezetben, a szakiskola udva-
rában, ahol műsorok, bemutatók, és a kiállítások 
teszik színesebbé a napot.  
Azon vendégeink részére, akik nem hivatalosak 
egyik bográcsfőző helyre sem, ismét lehetőséget 
biztosítunk töltött káposzta adagok elővásárlásra 
az iskolánkban. 

A Hunyadi Népe szeptemberi számban, va-
lamint a plakátokon részletesen megtalálhatják 
a versenyfelhívást, a nevezés módját, és a ver-
seny feltételeit, további felvilágosítást kaphatnak 
2017. szeptember 4-től Taskovicsné Klárikától 
(06/30/539-2932), Zadravecz Györgytől (06-
70/332-8933) telefonszámon.
Ebben az évben is több értékes jutalom várja a 
győztes és különdíjas versenyzőket!

Kérjük, nevezzenek a versenyre! 
 Újra együtt, jó hangulatban!
Mindenkit szertetettel vár a rendezőség!

  Mindenkit szeretettel várunk, 
a „Szármafőző versenyre”!

Az FM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mezőgazdasági. Szakképző Iskola és Kollégium 

felvételt hirdet 
1 fő gépészmérnök-tanár

2 fő növénytermesztő gépész szakoktató
munkakör betöltésére

 A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18. 
A részletes szakmai önéletrajz leadható, az iskola titkárságán munkaidőben.
A munkakörökkel kapcsolatban további információt Taskovics Péter  főigazgató nyújt, a 
70/458-2367-es telefonszámon. 

Kitüntették kollégánkat

Tisztelt Elnök Úr!

Igaztalanul vádaskodik a Válasszon Jövőt! című lap 2017. 2. számában a 
Jánoshalmi Gazdakör székházának felújításával kapcsolatban, a 30 millió 
az nem 30 millió, amely lényegesen kevesebb és nem a Jánoshalmi Önkor-
mányzattól származik. 
Kérem Önt, amennyiben legközelebb tényszerűen állít valamint, előtte győ-
ződjön meg személyesen és ne az utcai beszédekre alapozza feltevéseit.
A Jánoshalmi Gazdakör által használt épület a Jánoshalmi Önkormányzat 
tulajdona, melyet 25 évre kapta meg használatra.
De ezt az épületet nem csak a Gazdakör használja, hanem a Felső-Bácskai 
Hegyközség is.
Az épület karbantartása és üzemeltetése a Jánoshalmi Gazdakör feladata.
A felújításokat saját erőből finanszírozni nem tudjuk, ezért pályázunk, ahogy 
Önök is teszik.
A beadott pályázataink egy része nyer, de van olyan is, amikor forráshiány 
miatt elutasítják.
A 2013-as évben pályáztunk épület felújításra (tető fejújítás és a homlokzati 
nyílászárok cseréjére) 10 millió Ft-ot nyertünk, mely projekt utófinanszíro-
zott volt.
Jánoshalma Város Önkormányzata az önerőt megfinanszírozta (mivel az 
épület az Önkormányzat tulajdona).
A projekt megvalósítása után elszámoltunk a pályázat kiírójával.
A pályázat teljes összegének a Gazdakör számlájára történő átutalása után 
a Jánoshalmi Önkormányzat számlájára a teljes önerőt, amit a Jánoshalmi 
Gazdakör kapott az utolsó forintig kiegyenlítésre került.
Kérem Önt, hogy a tények tükrében a valótlan állítását helyesbíteni szíves-
kedjék!
Remélem nem célja, hogy 1913-ban alakult Jánoshalmi Gazdakörnek és a 
jánoshalmi gazdáknak rossz hírét kelteni!
Jánoshalma, 2017. július 31.

Farkas László
Jánoshalmi Gazdakör elnöke

Nem úr, aki nem herdál…
E cikk, egy pontja az, ami a Gazdakör tagságát érinti... Közvetlen!
•	„30 millióért volt tüdőgondozó, ma gyümölcskör székház felújítás”
Nem tudjuk, hogy ezt az összeget honnan vették?
1. Tudni kell, és minden JÁNOSHALMI tudja is, hogy a Gazdakörnek és a 

Gyümölcskörnek külön székháza volt. Az Arany János és a Kálvária ut-
cában. Ezeket a Rákosi diktatúrában elvették, amelyeket annak idején 
a tagok a saját pénzükön vették, illetve építették.

2. A Gazdakör és a Gyümölcskör 1944-ben egyesült.
3. Kárpótlás helyett, használati jog alapján kapta a Gazdakör az önkor-

mányzattól ezt az épületet.
4. Azt mérlegelte, hogy ma és mindig is Jánoshalmán a mezőgazdaság 

fontos a Kormányzatnak és a jánoshalmiaknak is.
A felújítás a Gazdakörnek, az Önkormányzatnak és a jánoshalmi la-
kosnak fontos!

Dági József
Jánoshalmi Gazdakör örökös tiszteletbeli elnöke

Nyílt levél 
Nagy Istvánnak a Jobbik Jánoshalmi 

Szervezet Elnökének!

ILLÉS-NAP Temerinben
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. július hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét 
nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.…” 

(Szt. Bernát)
  Nagy  Zsolt ügyvezető

Tüske Ferenc (1946)   Papp Ferenc  (1936)
Márton Ferenc (1955)   Bartalovics László (1970)
Filmák Endre (1930)   Futó József (1945)
Bencsik Ferencné (1928)   Erdélyi Józsefné (1966)

Dora Lajosné sz. Rozsnyai Rozália (1934)
Burján Gyuláné sz. Makai Terézia(1941)
Lukács Mihályné sz. Rácz Mária (1928)

Gyarmati Gyuláné sz. Solya Ilona (1942)
Simonyi Mihályné sz. Börcsök Erzsébet (1930)

Szűcs Ferencné (1931)

AUGUSZTUSI 
AKCIÓJA

Iskolatáskák, 
tolltartók, füzetek,  

írószerek  
akciós áron  

egész hónapban! 
 

Hetente  
más-más akciók!

2017.  
augusztus 16-án 

lesz vásár

Faddi Szabolcs közterületfelügyelő   
telefonszáma: 06-30/565-37-58 

Augusztusi ajánlatunk!
PEPSI Cola 2,5 l 349 Ft/db 139,60 Ft / l
Finomliszt 1 kg-os 119 Ft/ cs 119,00 Ft / kg
CLIN ablaktisztító 500-750 ml-es 369Ft/db 492-738 Ft /l
JAR mosogatószer 450 ml 285 Ft/db 633,34 Ft /l

További AKCIÓS termékekkel várjuk  
kedves vásárlóinkat!!! 

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2017. év július hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Csesznegi Márton élt: 83 évet
Dora Antalné  
sz: Gyetvai Julianna élt: 73 évet
id. Juhász Imre élt: 89 évet
Kolb Györgyné  
sz: Horváth Anna  élt: 82 évet
Kovács Pálné  
sz: Sziráczki Erzsébet élt: 75 évet

Pető Zoltán élt: 82 évet
Szabó Józsefné  
sz: Farkas Jusztina élt: 86 évet
Péteri Jánosné  
sz: Martinek Mária élt: 79 évet
Ragadics Sándor élt: 54 évet
 Magyar Mihály élt: 68 évet
Gyovai László Lajos élt: 66 évet

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázboj-
lerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. Tel.: 
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

kedd,csütörtök1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

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

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Gyászhír
Értesítjük volt katonatársait, beosztottja-
it, barátait, hogy

Filmák Endre
nyugalmazott alezredes 

2017. július 23-án, 87 évesen, otthoná-
ban elhunyt. 
Katonai temetése Kaposváron, szeptem-
ber 15-én lesz.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Pető Zoltán 

temetésén megjelentek, elhozták a szeretet virá-
gait, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették

Gyászoló Család
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Nordic Walking hírek:

A Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség Jánoshalmi Nordic 
Walking csapata 2017.07.08-án a hőségre való tekintettel  Holdfény-túrát 
szervezett. A túra útvonala: Mélykút - Tataháza, a megtett táv 14 km volt. 
Ebben a nyári időszakban a résztvevők kis csapata igazán kellemesnek 
találta az éjszakai túrázást.

KÉZILABDA HÍRADÓ

 A csapatunknál  vége  a  nyári  pihenésnek  és  augusztus  7-13-ig meg-
kezdjük  az  őszi  bajnokságra  a  felkészülést Balatonlellén! 

A felnőtt csapat  szeptember 17-én  kezd ,az ifistáink  október végén.
 Hajrá  csajok!                                                                      R. M.

Városunk labdarúgósportja új élőfüves pályával gazdagodott. Köszönhe-
tően a TAO pályázati programnak, valamint a  Renner BT-nek, akik a pályá-
zati önerőt biztosították. Itt szeretném ismételten megköszönni elsősorban 
Renner Tibor úrnak, és minden segítőtársának munkáját. Eddig összesen 
121 millió forintot költöttek a pálya korszerűsítésére. Többen megjegyez-
ték, hogy bár melyik felsőbb osztályban játszó csapa megirigyelhetné az 
ilyen talajú pályát.

Az új létesítmény felavatása  július 23-dikán vasárnap volt. Vendégül lát-
tuk a népszerű Ferencváros női és öregfiúk csapatát. 

A Ferencváros bajnoki döntős női csapata és a Jánoshalma FC ifistái-
nak összecsapása volt ez első mérkőzés a megújult jánoshalmi focipályán. 
A zöld-fehér lányok nem kímélték a fiúkat és 5-2-re nyerték a találkozót.

Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével Losonczi László az MLSZ 
megyei igazgatója, Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője, 
Czeller Zoltán  Jánoshalma polgármestere. Az ünnepi eseményen Meny-
hárt Sándor atya felszentelte az új játékteret. 

A legendás elődök közül ott voltak a pályaavatón az 1971-es megyei 
bajnokcsapat tagjai közül többen is, akiket külön is köszöntöttek. A kék-fe-
hérek anno a magasabb osztályban is helytálltak, hiszen az első idényben 
bronzérmet szereztek.

A pályaavatón második mérkőzésén a Ferencvárosi TC öregfiúi voltak a 
Jánoshalmi FC hasonló korú csapatának ellenfelei. A szép számú közön-
ség előtt lejátszott 2×35 perces meccsen a legendás játékosokkal (példá-
ul: Rab, Dzurják, Keller, Fischer, Bánki) felálló zöld-fehérek 7-3-ra győztek. 
A mérkőzés kezdő rúgását Renner Bálint végezte. 

A nagy hőség ellenére a jelenlévők jól érezték magukat.

Értesítjük kedves szurkolóinkat, hogy az új bajnokság 
augusztus 12-én indul. Csapatunk Kiskunfélegyházán vendég-
szerepel. A felnőtt gárda július 1-óta  folyamatosan készül. Ez 
idő alatt 5 edzőmérkőzésen csiszolódott a szerkezet. Bízunk 
az eredményes szereplésben.

Tájékoztatjuk továbbá a jánoshalmi sportszeretőket, hogy 
a 2017-18-as bajnokságban a felnőtt csapat mellett U-19 és 
U-16 korosztályos csapatokat neveztünk. A Bozsik- program-
ban új edzők fogják irányítani a kicsiket  Gieszinger Ferenc és 
Rapcsák Richárd

 Horváth Mihály elnök

Jánoshalmi Méta Téma

Irigylésre méltó pályát avattak 
Jánoshalmi FC-nél 

Labdarúgó aranybácskás  lányaink megízlelve a bajnoki arany ízét, most 
már nem szeretnék ezek után alább adni. Minden sportágban egyik legfon-
tosabb a siker élménye.

Készülünk a 2017-18-as Megyei Bajnokságra. A bajnok csapat játéko-
sai kettő kivételével maradnak, sőt négy fő igazolással feltétlen erősödünk.

A mezőny nagyon erős lesz, de ez fogja megadni a bajnokság igazi 
rangját és izgalmát.

A bajnokság valószínű három fordulós lesz ami 18 meccset jelent.
A felkészülés Fenyvesi Ferenc vezetőedző irányításával és Széll Zoltán 

egyesületi titkár segítségével történik.
Idén is mennek felnőtt játékosaink egyhetes balatoni edzőtáborba. A 

napi két edzés mellett az Egyesület biztosítja a szállást, napi háromszo-
ri étkezést és még egy hajókirándulást is tervez. Mindezek egyben jutalom 
üdülés is lesz amit lányaink kiérdemeltek.

Az U-15-ös játékosainkat is neveztük a kispályás megyei bajnokságba. 
A felkészülés náluk is elkezdődött Gál Teca edző irányításával. Szorgalma-
san járnak edzésekre és újabb jelentkezőkkel bővül  mindig a keret. Szor-
galmuk és lelkesedésük megfogja hozni gyümölcsét és lesz részük sike-
rélményben.

Az Egyesületünket és ezen belül a női labdarúgást támogató minden 
segítőnknek hálás köszönet, amivel nagyban hozzájárulnak sikereinkhez.

Ferenczi László egyesületi elnök.

ARCCAL AZ ÚJABB 
BAJNOKI ARANY FELÉ!

Július hónapban is folytatódtak a Méta Téma foglalkozásai, a 400W-os 
klub működése pedig új tevékenységgel bővül. A klub tagjainak kezdemé-
nyezésére filmestek kerülnek megrendezésre. A klubtagok a kedvenc film-
jeiket hozzák magukkal, melyeket szavazás alapján választanak ki. 

Júliusban csapatunk elkezdte a Méta Téma JátsszMa! szervezését, 
melynek időpontját szeptember 16-ra tűztük ki. A programot a tavalyi-
hoz hasonlóan játékokkal, sportbemutatóval és egyéb izgalmas progra-
mokkal töltjük fel. Részletek hamarosan a Jánoshalmi Méta Téma Face-
book oldalán.
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Anya köny vi hí rek

született:
2017. július hónapban

Házasságot kötött

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt.  

Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel:  
a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Lombfalvi Péter (Anyja neve: Hugyi 
Georgina), Gál Anna Noémi (a.n.: Sza-
lai Anita), Nagy Dorina (a.n.: Bálint 
Zsófia Teréz), Kiss Milán (a.n.: Szűcs 
Ibolya), Molnár Csongor (a.n.: Mondo-
vics Ágnes), Kiss Zsombor (a.n.: Nagy 
Zsanett), Haag Hanga (a.n.: Gracu-
la Rita), Radics Bianka Katalin (a.n.. 
Csámpai Katalin).

Kristálycukor 1/1  250,– Ft
Ásványvíz 1,5 liter   49,– Ft-tól
UHT tej 1/1 159,– Ft
0,5-ös dobozos sör  125,– Ft-tól
Magyar görögdinnye óriási akcióban!

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Dunai-Kovács Henriett – Arnhoffer 
János József
Roszinszki Mónika – Berényi József
Viszmeg Ágnes – Kálmán Szabolcs

Or vo si ügye let
 Augusztus: 4. Dr. Mikó Attila. 5. Dr. Mikó 

Attila, 6. Dr. Mikó Attila, 7. Dr. Kovács Tamás, 
8. Dr. Podobni Ágnes, 9. Dr. Szűcs Kornél , 10. 
Dr. Szűcs Kornél, 11. Dr. Szűcs Kornél, 12. Dr. 
Szűcs Kornél, 13. Dr. Szűcs Kornél, 14. 
Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Podobni Ágnes, 16. 
Dr. Szűcs Kornél, 17. Dr. Szűcs Kornél, 18. Dr. 
Mikó Attila, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Mikó 
Attila, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Podob-
ni Ágnes, 23. Dr. Szűcs Kornél , 24. Dr. Szűcs 
Kornél, 25. Dr. Mikó Attila, 26. Dr. Szűcs Kor-
nél  , 27. Dr. Szűcs Kornél, 28. Dr. Kishon-
ti Attila, 29. Dr. Podobni Ágnes, 30. Dr. Szűcs 
Kornél, 31. Dr. Szűcs Kornél, 

Ellátási területe: 
Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. 

Ideje:
 munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig 

Hét vé gén és ün nep nap okon: 
pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól 

hét főn illetve az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:

 Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és 
Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:
Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben 

ve he tő igény be!

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

Rendőrségi hírek

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.    

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

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

Nem terjedt tovább a tűz
Kigyulladt egy 

utánfutó Jánoshal-
ma külterületén a 
Kiskunhalas felé 
vezető úton Kiser-
dőnél, a várostól 5 
kilométerre. A tulaj-
donos még idejé-
ben leakasztotta az 
égő járművet az azt 
vontató személyau-
tóról, és egy gázpa-
lackot is kivett belő-
le. Így nem terjedt 
tovább a tűz, ame-
lyet a jánoshalmi 
önkormányzati tűz-
oltók fojtottak el.

katasztoravedelem.hu

D. Z. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2017.07.14-én  
13 óra 30 perc és 20 óra 10 perc közötti idő-
ben a Jánoshalma, Dózsa György utca 76. 
szám alatt található Univer áruház nyitott 
kapuján keresztül az udvarra bement majd 
az ott elhelyezett lezáratlan V-Bike típusú 
kerékpárját eltulajdonította. 

Az eljárás során felderítésre kerültek 
a bűncselekmény elkövetői K.I. és B.K. 
helyi lakosok személyében, tőlük a kerék-
pár lefoglalásra került, így a sértett kára 
megtérült.  

Az elmúlt időszakban több esetben 
folytattunk nyomozást olyan bűntető 

ügyekben, ahol a sértettet mobiltele-
fonján egy letiltott számról felhívják és 
egy telefontársaságra hivatkozva közlik 
miszerint nagyobb összeget nyert náluk. 
A pénzhez jutás feltétele, hogy rövid 
időn belül – amit általában 1 órában 
határoznak meg – egy bank automatá-
nál az általuk megadott telefonszámok-
ra különböző összegeket kell feltölteni. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen 
és ehhez hasonló trükköknek ne dőlje-
nek be bármennyire is csábító a beígért 
összeg nagysága, mert a végén nyere-
mény helyett csak káruk fog keletkezni.    

police

G OL D  M I X  K F T. 

Ékszerbolt
Új helyen! A régi üzletünktől 30 m-re a Papírbolt mellett. 

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 

Humor
 A bosszú

Egy fickó a következő hirdetést olvassa 
az újságban:

" Vadonatúj Porsche 911, 600 dollárért 
eladó!"

- Ez csak valami vicc lehet! - gondolja 
magában - De azért egy próbát megér.

Elmegy a férfi a megadott címre, egy 
asszony nyitja ki a kaput. Megmutatja a 
vevőnek az eladó autót. A Porsche tényleg 
új, hibátlan állapotban van. Tesznek vele 
egy próbakört, a férfi megállapítja, hogy 
műszakilag is kifogástalan állapotban van 
a sportautó.

- Mondja, miért csak 600 dollárt kér érte? 
- kérdezi a nőtől.

Az asszony felnevet.
- Tudja, a férjem nemrég lelépett a titkár-

nőjével. Azt mondta, a házat és a bútorokat 
megtarthatom, csak a kocsit adjam el, és 
küldjem el neki az árát. 

Egy érdekes mese
A róka megy az erdőben, rajta van az 

új bőrkabátja. Egy bokorból hangos kot-
kodácsolást hall. Beugrik, hogy elkapja a 
baromfit. Pár perc csend után deformált 
hangok szűrődnek ki a bokorból. Hamaro-
san kilép a farkas a bokorból a róka új bőr-
kabátjában, és megszólal:

- Látjátok milyen hasznos, ha az ember 
tud pár idegen nyelvet?

Tv nézés
Szabó panaszkodik barátjának:
- A lányaim állandóan a zenecsator-

nát nézik és teljesen elhanyagolják a tanu-
lást. A feleségem a családi sorozatokat 
szereti, emiatt nem törődik a háztartással. 
Esküszöm, ahogy vége a futballszezonnak, 
azonnal kidobom a televíziót!
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