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Ára: 190 forint

„Kinek kell a Fiú?”
Egy vagyonos ember és a fia ritka festményeket
gyűjtött. Gyűjteményükben Picassótól Raffaellóig
sok híres művész alkotása megtalálható volt. Kitört
a háború, és a fiút behívták katonának. Harcolt, próbálta megmenteni társait is, amikor elesett. Értesítették édesapját, aki mély gyászba esett egyetlen fia
elvesztése miatt.
Körülbelül egy hónappal később, éppen karácsony előtt, zörgettek az
apa kapuján. Az ajtóban egy fiatalember állt, kezében nagy csomaggal.
„Uram, ön nem ismer engem” kezdte a fiatalember. „Én vagyok az a
katona, akiért az ön fia az életét adta. Sok életet megmentett azon a napon.
Éppen engem próbált fedezékbe vinni, amikor a halálos találat érte. Gyakran mesélt Önről és a gyűjteményükről.”
A fiatalember a kezében lévő csomagot a férfi felé nyújtotta:
„Tudom, hogy nem sokat ér. Nem vagyok valami nagy művész, de azt
hiszem, a fia is azt akarná, hogy ez az öné legyen.”
A csomag a fiú portréját tartalmazta, amit bajtársa festett róla. Az apa
könnyekig hatódva meredt a képre, ami meglepően jól ábrázolta fia személyiségét. Miután összeszedte magát felajánlotta, hogy fizet érte.
„Szó sem lehet róla! Ezt ajándéknak szántam, bár tudom, hogy soha
semmivel nem leszek képes visszafizetni, amit a fia értem tett!”
Az apa felakasztotta a festményt a falra, gyűjteménye többi darabja közé
és, ha látogatója érkezett ezt a képet mutatta meg elsőként, minden mestermű előtt.
Amikor meghalt, a gyűjteményt aukcióra bocsátották. Sok gazdag, befolyásos ember gyűlt össze az árverésen, abban reménykedve, hogy megszerezhetnek egy-egy ritkaságot.
A kikiáltópulthoz közel egy állványon a fiú arcképe állt. A kikiáltó kalapácsával jelt adva megszólalt:
„Az árverést a fiú arcképével kezdjük. Ki ad érte 100 dollárt?”
A teremben csönd volt. A hátsó sorból valaki bekiabált:„A híres festményekre vagyunk kíváncsiak! Ez a kép senkit nem érdekel!”
A kikiáltó azonban folytatta. „Ki ajánl 100 dollárt a képért?”
Egy türelmetlen hang bekiáltott. „Nem ezért jöttünk! A Rembrant-ot és a
Van Gogh-ot akarjuk látni! Kezdje már el az igazi árverést!”
A kikiáltó azonban rendíthetetlen volt. „A fiú. Kinek kell a fiú?”
Végül egy hang megszólalt a terem hátsó sarkából. A családnál hosszú
ideig szolgált kertész volt az.
„Tíz dollárt adok a képért.” Szégyenkezett egy kicsit, de többet nem
kínálhatott szerény vagyonából.
„Tíz dollárnál tartunk. Ki ad érte húszat?” folytatta a kikiáltó.
„Adja oda neki tízért és lássuk végre a mestereket!” kiáltották többen is.
„Tíz dollárnál járunk. Ki ajánl húsz dollárt?” A teremben ülők egyre nyugtalanabbul és türelmetlenebbül feszengtek székeiken. Nem ezért a képért
érkeztek az árverésre.
„Először, másodszor, senki többet harmadszor. A kép elkelt tíz dollárért!”
A kikiáltó az asztalra csapott a kalapáccsal, majd bejelentette: „Az árverésnek vége.”
„És mi van a festményekkel?” kiabálták többen is.
„Sajnálom,” válaszolta „az árverés befejeződött. Amikor megbíztak az
aukció levezetésével, tudomásomra hozták az elhunyt végrendeletének titkos záradékát, amit csak most árulhatok el. Megbízásom kizárólag a fiú
képének árverésére vonatkozott. Aki azt megvásárolja, azé a többi festmény is. Aki megvette a fiút, mindent örököl!”
Isten Fia, Jézus meghalt és feltámadt értünk 2000 évvel ezelőtt. Csakúgy, mint a kikiáltó, Isten is ezt kérdi tőlünk:
„Kinek kell a Fiú?” Akié a Fiú, azé minden.
Sándor atya
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Útfelújítások

A Magyar Közút idei útfelújítási programját 2017 decemberben hozták nyilvánosságra. A tavalyi évhez hasonlóan idén is országosan 100
milliárd forintból újulhatnak meg egyes útszakaszok. A második oldalon láthatjuk, hogy szűkebb pátriánkat hogyan érintik a tervezett munkálatok!

755 906 forintos állami finanszírozásból kerül felújításra az 5412 számú, Kiskunhalas-Csávoly összekötő út, 20+100 és 28+600 kilométer szelvények között 8 500 m hosszúságban. Ez a felújítás Jánoshalma belterületét is érinti a Dózsa György utcától az Ipartelepig.
Az 5412-es jelű út burkolat felújításáról, a tervezett építési munkák heti
ütemezéséről a kivitelező Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. építésvezetője, Farkas Csaba tájékoztatta lapunkat.
Április hónapban tervezett munkák: belterületen: Az első héten a meglévő szegélyek bontása és új szegélyek építése betongerendával, víznyelő aknák rekonstrukciója fedlap cserével, átereszek cseréje, építése (jobb
oldalon), mely a második héten is folytatódik.
A harmadik és negyedik héten a fenti munkálatokat az út bal (déli) oldalán végzik el.
Április hónapban külterületen tervezett munkák: az első héten padkanyesés, burkolatmarás, a második héten a burkolatszélek javítása, autóbusz felszállóhelyek burkolása, a harmadik héten kiegyenlítő aszfaltréteg
készítése, míg a negyedik héten ároktisztítás, rézsűrendezés történik meg.
A tervezett munkálatok további alakulásáról április végére ígért tájékoztatást Farkas Csaba építésvezető.
Itt jegyezzük meg, hogy még ebben az évben európai uniós finanszírozássegítségével újítják fel az 5414 számú a Borotai bekötő utat 1964 méter
hosszon, és a 54117 Rémi bekötő utat 2002 méter hosszúságban.
A felújítások és javítási munkák idején általában félpályás korlátozásra,
így esetenként torlódásokra is számíthatnak a közlekedők.

2018. április

Kiskacsa nagyhatalom
lett a jánoshalmi keltető

A Bács-Tak Kft. beruházásának köszönhetően irányított, ellenőrzött
körülmények között fejlődhetnek a szárnyasok az üzemcsarnokban, amelyet március 13-án, kedden délután avattak fel ünnepélyes körülmények
között. Ezzel Magyarország víziszárnyas állományának egyharmadát
Jánoshalmán keltetik.
►►►Folytatása 3. oldalon

Éljen Ön is választási jogával!

Alapkő letétel

Emlékezés a
forradalomra

Templomi koncert
A Budapesti Fesztiválzenekar a Templomi koncertek hangverseny körútjának egyik állomása április 12-én, csütörtökön 14 órakor a jánoshalmi
Szent Anna templom lesz.
A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttesét vezeti: Midori Seiler •
Énekesek: Pasztircsák Polina, Gavodi Zoltán, Csapó József, Tomáš Šelc
Műsorukon Johann Sebastian Bach két műve szerepel: a Selig ist der
Mann, BWV 57; és az Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56.
A Budapesti Fesztiválzenekar azért dolgozik, hogy – túl a koncerttermeken - minél több közösséghez juttassa el a muzsikát. A zene erejével kapcsoljuk össze az embereket. Éljük át az örömet!
A belépés ingyenes, előzetes regisztráció javasolt a rendeles@bfz.hu
e-mail-címen.

A beruházás eredményeképp az újonnan épített korszerű, energiatakarékosan üzemeltethető épületben a Hivatal integrált működésével az ügyfélszolgálati tevékenységben további javulás várható. További részletek a
6. oldalon olvashatók

Rendkívüli ügyelet

Lapunk legközelebb
2018. május 4-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

Az 1848-as forradalom 170. évfordulója alkalmából az ünnepi megemlékezések sora koszorúzással kezdődött városunkban. Az önkormányzat, a
pártok, az intézmények képviselői és magán személyek, gyerekek helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait a 1848-as kopjafa tövében. Ezt
követően a Szent Anna templomban ünnepi szentmise volt, melyet Mons.
Menyhárt Sándor plébános mutatott be.
►►►folytatás a 4. oldalon

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, időben ellenőrizzék személyazonosításra
alkalmas okmányaik érvényességét, mert a választójog gyakorlása csak
érvényes okmány bemutatása esetén lehetséges.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablaka a 2018. április 8. napján tartandó ország�gyűlési választások miatt a polgárok választójogának zavartalan gyakorlása érdekében
2018. április 6. - április 8. közötti napokon
(péntektől - vasárnapig) meghosszabbított
nyitvatartási idővel
reggel 7 órától este 19 óráig ügyeletet tart.
A rendkívüli nyitvatartási idő alatt csak a következő ügyek intézhetőek:
Ideiglenes személyi igazolvány és lakcímkártya okmányok kiváltása.
Elkészült személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély átvétele.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala)
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2. oldal

Sikeresen szerepeltek
a megyei versenyen

2018. április

A katonai hagyományőrzés jegyében
Különlegesnek számító programnak lehettek részesei, akik részt vettek Dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész előadásain március 2-án
az Imre Zoltán Művelődési központban, illetve március 7-én a Honvéd
Kaszinó Kulturális Egyesület előadótermében. A kunok I. és a II. világháborúban betöltött katonai hősiességét taglaló program szemléletessé
tette szerepvállalásukat a Magyar Honvédség mellett.
Az 1239-ben Magyarországra érkező kunok egy töredéke volt a Kalka-menti csatával megugrasztott teljes török-kipcsák szövetségnek,
kiket kunoknak (kumánoknak) hívunk. Többségük nem Kötönnyel érkezett Magyarországra, hanem a Balkán irányába ‚vándorolt’ az Alsó-Duna mentén létrehozva Kumániát. A betelepülők többsége független,
szabad harcos volt, akik 7 nemzetséghez tartoztak.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa tudományos pontossággal idézték fel az egykori cs. és kir. 13. Jászkun huszárezred, a
29. honvéd gyalogezred és a 68. Jászkun gyalogezred történetét, ütközeteit és veszteségeit. Bár a három alakulat tagjai közül hősi halált haltak pontos számát még mindig nem ismerjük, a helytörténészek kutatásai alapján az viszont már tudott, hogy Szolnok városa háromszázöt katonát gyászol, a hadifoglyok utolsó csoportja pedig 1920 végén
tért haza.
Mai új kunok
A kun nemzeti tudat ma ismét virágba borult. Természetes és helyeselhető dolog, ha egy csoport ápolja származásának tudatát, őrzi
hagyományait. Ez akkor is tiszteletre méltó, ha tudjuk, hogy a mai
kunok között kevesen vannak, akik Kötönyig vissza tudnák vezetni a
családfájukat. A hagyományőrzés szép példája a kun Miatyánk. A napjainkig fönnmaradt, habár erősen eltorzult szöveg a 16. század közepén keletkezhetett.

A városi mesemondó versenyen való sikeres szereplés után Kiss Luca (6.a) és
Rendek Gergő (1.a) képviselte Jánoshalmát a mesemondók megyei találkozóján
Kecskeméten a Katona József Megyei Könyvtárban, ahol Gergő apród, Luca kincstárnoki címet kapott Meseország királyától. Az elismeréshez szeretettel gratulálunk! Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szülők munkáját!
SzA

Régvárt –helytörténeti dokumentum szempontjából is fontos – kiadvány készült: A Jánoshalmi Helyőrség Rövid Története címmel. A brossúra bemutatja a helyőrség alakulatait: Pf 9398 Páncéltörő Tüzérezred
(1952-1957), Szovjet Légvédelmi Tüzérezred (1957-1958), MN.5555/3
Önálló Rádiótechnikai Század (1957-1969), MH 102. Légvédelmi
Tüzérosztály (ezred) (1958-1990). Hűen prezentálja, hogy Jánoshalma
tradicionálisan katonaváros !
Az anyagot összeállította Györgypál Csaba nyugállományú alezredes, a kiadványt nyomda alá rendezte Hepp Levente és Jeszenszky
Roland, a felelős kiadó a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület. Az előadássorozat és a fenti kiadvány, valamint a „Helyőrség története fotókban „ című bemutató kiállítás - a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály pályázati támogatásával valósulhatott meg.
Sere M.

25 év a Nemzet Szolgálatában

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 2018. március 24–én, Topolyán,
a Művelődési Házban tartotta 25 év működésének alkalmából, a jubileumiév zárórendezvényét. A rendezvény részeként került megrendezésre a VIII.
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Színjátszó Találkozó, amelyre magyarországi és délvidéki magyar társulatok kaptak meghívást. Rendkívül színvonalas előadásokkal készültek a csoportok: a Színi Tinik csoportja Oriana Fallaci életműve alapján írt darabot hozott, „Utazás a nők körül” címmel, mely nemcsak aktuálisnak, hanem gondolatébresztőnek is bizonyult.
Másodikként a Mosolycsaló Gyermekcsoport a „Doja” című roma mesét
vitte színre, öröm volt látni a sok tehetséges kisiskolás előadását. Azután
a szentesi Horváth Mihály Gimnázium Dráma Tagozatától láthattunk több
könnyed egyéni, és csoportos produkciót: zenéltek, táncoltak illetve egy
monodrámával is készült egyik diákjuk. Végezetül a Mara Amatőr Színház
„Rükverc” című megrendítő előadását mutatta be, mely egy tragikus élettörténeten vezetett végig bennünket. Köszönet a csoportoknak az igényes,
magas színvonalú szereplésért.

valószínűleg alkalmazni fogunk a színpadon! Jól esett az elismerésük amelyet a színdarabunk iránt tanúsítottak.
Csípe Tímea, a Művelődési Ház igazgatónőjének gondolatai az Erdélyi Hagyományokért Egyesületéről: Igazából, hivatalos együttműködése a
civilszervezetnek és a Művelődési Háznak nincs, de személyes ismeretség
során kiváló a kapcsolat a Jánoshalma és Topolya testvérvárosok között
– külön kiemelném Benda Dénest, mint Jánoshalma jegyzőjét, aki topolyai származású, s általa sokkal mélyebb a kapcsolat. Szerintem nagyon
jól sikerült a március 24-ei jubileumi év záró ünnepsége, hiszen valami
vége, valami újnak a kezdete is! Úgy érzem nagyon sikeres volt az ünnepség, hiszen emberek ismerkedtek össze, barátságok szövődtek...s ezáltal
az együttműködés csak a személyek együttműködéséből fakadhat. Jövőben is számíthatnak az együttműködésünkre, támogatásunkra, készek
vagyunk arra, hogy közösen lépjünk – tudunk csereprogramokat, táborokat is szervezni.
Számomra nagy örömöt okoz, egy olyan szervezet részese lenni – akár
csak egy fellépés erejéig – amely tudom, hogy egy jó és nemes célért küzd
a művészet által.
Turi Orsolya
Topolya

viselő úrnak és Czeller Zoltán Jánoshalma polgármesterének az eddigi
támogatását és a jubileumi évben betöltött védnöki szerepét.
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek, Jánoshalma
Önkormányzatának, Topolya Művelődési Intézményének, a Civil Szervezeteknek, jánoshalmi családoknak, akik az eltelt 25 évben támogatták
egyesületünk munkáját.
Bajkó Károly

25 év a Nemzet szolgálatában Topolyán

Az elmúlt negyedszázadunk arról szólt, hogy le lehet győzni azokat a
fizikai erőket, amelyek szellemi hátrányt okoztak ennek a térségnek, az
országnak és a határainkon túlra szakadt honfitársainknak. – Hálát kell
adnunk az egyesület szervezőiként, hogy a körülöttünk lévő fiatalok, a
következő nemzedék tudja, mit is jelent délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarnak lenni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Bányai Gábor országgyűlési kép-

A március 24-ei műsor után gondolkodóba estem: vajon, puszta véletlen
volt a csoportunkkal (a Színi-Tinikkel) a fellépés a jubileumi év záró ünnepségen? Végül arra a döntésre jutottam, hogy a sors szeszélyes kedélye
folytán oka volt ennek a találkozásnak, amiért hálás vagyok. Hogy miért?
Mert jó érzés volt részese lenni egy fontos esemény zárásának – egy pontnak, egy fejezet végén, amely után jön egy másik, új szereplőkkel, új eseményekkel -, amelyben szívből remélem, hogy a topolyai művészeknek
ismét jut majd szerep, hiszen az Erdélyi Hagyományokért Egyesület egy
láthatatlan, de mégis jól érzékelhető hidat épít a külhoni magyarság felé.
Véleményem hitelességét, színésznőtársam, Fekete Dóra meggyőződése támasztja alá: Megtiszteltetés volt fellépni ezen a záró ünnepségen!
Új embereket ismerhettünk meg, sokat barátkoztunk. Tanácsokkal láttuk
el egymást, különböző praktikákat osztottunk meg egymással, amelyeket

BÁCSKA CSILLAGA
2018. március 24- én Topolyán a Művelődési Házban tíz magyar közösség akaratából megalakult a Bácska Csillaga Civil Hálózat, egy új együttműködési keret Jánoshalma, Topolya, Szenttamás, Temerin testvér települések magyar civil szervezeteivel, közösségekkel, melynek fő eleme a nyitott rendszerű koordináció alkalmazása. A nyitott rendszerű koordináció
a már meglévő magyar civil szervezetekre épül közöttük hálózatok kiépítése formájában.
A Bácska Csillaga Civil Hálózat pártoktól és felekezektől független szervezésű együttműködés.
Fő célja:
●●Segíti a nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolását, az identitástudat
erősítését.
●●Teret nyit a közös programok szervezésének és erősíti a meglévő folyamatokat.
●● Segíti és támogatja az ifjúság önszerveződését, közösségépítését.
●●Erősíti a magyar intézmények és vállalkozások együttműködését.
Kérjük mindazon Jánoshalmán működő civil szervezeteket, közösségeket, intézményeket, akik szeretnének csatlakozni a hálózathoz, jelezzék
e-mail formában szándékukat.
E-mail cím: info@ehe.hu
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A JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ
TÁRSULAT HÍREI

FONTOS!!
KÉRJÜK, OLVASSA EL!
A Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2018. márciusban is folytatta a csatorna-beruházás elszámolását a tagjaival. A pozitív elszámolási különbözet visszafizetésre kerül minden tag számára. Ehhez nem kell mást tennie, mind kitöltve visszajuttatni a levél mellé csatolt nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat nem elfogadó nyilatkozat, nem jóváhagyás, hanem kizárólag arra
szolgál, hogy az aláírója nyilatkozata alapján jogosult a kiutalásra. E nyilatkozat aláírásával senki semmilyen jogorvoslati lehetőségéről nem mond
le. 2018március végéig postáztunk 2650 db levelet, melyből 2018. március.29-ig 2191 db nyilatkozatot juttattak vissza helyesen kitöltve. 2074 tagtársunknál a csoportos kifizetési tranzakciót már meg is történt. Ők már
megkapták az elszámolt egyenleget. Azok a tagtársaink, akiknek negatív egyenlege van, tehát további fizetési kötelezettségük mutatkozik és
bizonyíthatóan rendszeresen időben befizették a hozzájárulás összegét
kérjük, keressék fel ügyfélszolgálatunkat egyeztetésre. Az elszámolási
értesítőket jelenleg is folyamatosan postázzuk a posta átvételi kapacitása
és a saját feladási kapacitásainknak megfelelően. 2018. április 15-ig minden tagunk (kivéve, akinek nem utalta még ki a Fundamenta Lakáskassza,
illetve akik még behajtás alatt vannak) megkapja az elszámolást. A kifizetéseket is folyamatosan teljesítjük ez idő alatt. Kérjük, hogy akinek öröklés,
lakcímváltozás, stb. miatt adataiban változás történt haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon. Ez lényegesen meggyorsítja saját ügye intézését.
Azoknál az ingatlanoknál, ahol pénzügyileg rendezett az érdekeltségi
hozzájárulás, de a házi bekötés még nem készült el, a téli idő letelte
után illetve tavasszal meg fogjuk valósítani a házi bekötést is.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
A nyilatkozat leadásával a visszautalás megérkezése után további teendőjük nincs a Társulattal illetve az Önkormányzattal
vagy
A nyilvántartott hátralék befizetése után további teendőjük nincs a Társulattal illetve az Önkormányzatnál
Kérjük, hogy intézkedést igénylő kérdés esetén hitelt érdemlő bizonyítékokkal szíveskedjenek felkeresni bennünket.

3. oldal

Kacsa nagyhatalom lett a jánoshalmi keltető
◄◄◄Folytatás az 1. oldalról
A cég régi keltetőüzemének tőszomszédságában épült fel az új keletetőüzem, amire összesen 835 millió forintot költöttek. Kiss István, a BácsTak Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy mindehhez 600 millió forint
banki hitelre volt szükségük a saját erő mellett. A beruházás során a szociális épület is megújult.

ván, a cég vezetői, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, valamint Zsigó
Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár vágta át.
Kiss István cégvezető elmondta, a beruházás szorosan kapcsolódik a

Mint ismert a jánoshalmi keltető alapkövét 2016. március 24-én rakták
le. Az üzembe helyezést késleltette a madárinfluenza, ami miatt a szülőpárokat is ki kellett vágni és a keltetendő tojásokat is meg kellett semmisíteni. Az első kelés így csak 2017. márciusában volt az új üzemben. Kiss
István őszintén szólt arról is, hogy a kelési eredmény csak 69 százalékos
volt, ami igen rossznak mondható. Vizsgálatok során megállapították, hogy
kevés volt a levegő, illetve nme volt jó a minősége. A szükséges változtatások miatt leálltak és tavaly decemberben indították újra a keltetést, ami
jelenleg 82 százalékos kelési hatékonyságú. Ez azt jelenti, hogy hetente
berakott 164 ezer tojásból 130 ezer kiskacsa kel ki a legmodernebb technóligával működő keltetőben. A régi keltetőben hetente több mint 105 ezer
darab tojást tudnak indítani. Az új beruházás 8 új munkaerőt is igényelt.

FONTOS!

A Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2018. április 18-án 17 órakor
tartja a megszűnését kimondó utolsó küldöttgyűlését a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Erre ezúton nagy tisztelettel meghívjuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a megszűnt Társulat elszámolási feladatait az
önkormányzat veszi át jogszabály szerint. Minden még folyamatban lévő
ügyet (elszámolást, pénz visszafizetést, stb.) az önkormányzat nevében
fogja intézni a korábbi ügyintéző a már megszokott helyen. A megszűnés
miatt senkinek az ügye nem veszik el. Továbbra is a befizetett tartozás után
megkapják az elszámolást és kivitelezésre kerül a házi bekötés (rákötés).
Végül a megszűnő Jánoshalmi Víziközmű-társulat nevében szeretném
megköszönni minden érdekeltnek (lakosnak) a 10 éves együttműködést,
közreműködést. A Társulat a közfeladatát teljesítette. A felvett hitelt vis�szafizette. A végelszámolás 1 éve lezárult. Mint Társulati elnök mindenkinek köszönöm a bizalmat. A küldöttgyűlésnek és az ellenőrző bizottságnak köszönöm az üléseken hozott felelős döntéseket. Jánoshalma Önkormányzatának és Képviselő-testületének köszönöm, hogy mindig a Társulat mögött állt és pénzügyileg támogatta feladatát. Az intézőbizottság és az
elszámoló bizottság tagjainak elismeréssel tartozom a kitartó és körültekintő munkájukért.
Végül köszönöm kolléganőm Terner Ágnes 2008-tól végzett kitartó és lelkiismeretes munkáját, mely nagyban hozzájárult a Társulat folyamatos és
zökkenőmentes működéséhez.
A megszűnt Társulat önkormányzati képviselete továbbra is a megszokott helyen és időben áll az Önök rendelkezésére.
Ügyfélszolgálati iroda: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Tel.: 06-77/401-001
Tisztelettel: Juhász Zsolt elnök/elszámoló bizottság cégjegyzésre
jogosult tagja

Ezek után elérkezett 2018. március 13., amikor megtörtént az új keltető
ünnepélyes avatása is. A nemzeti színű szalagot Balogh Zoltán és Kiss Ist-

Hunent Zrt. – ami kapcsolódó vállalkozás a Bács-Tak Kft-hez – mélykúti
vágóhídján ak építéséhez. Mélykúton ősz végétől kezdődik a próbaüzem
és teljes kapacitással, heti 200 ezer pecsenyekacsa és 500 ezer darab
húsliba feldolgozását tervezik. Kiss István a mélykúti beruházásról elmondta: az építkezés 38 százalékos állapotban van, a technológiát májusban
kezdik el beszerelni. – Terveink szerint szeptember végén, október elején
kezdődhetnek a próbavágások.

MEGÁLMODTUK, MEGTERVEZTÜK ÉS MEGNYITOTTUK

Megnyitottuk a térség legnagyobb klíma online kis- és nagykereskedelmét 13 márka több száz termékével, minden igényt
kielégítő választékkal. Egyes típusokra garantáltan a legkedvezőbb egyedi árat biztosítjuk, melyhez csupán hívnia, vagy írnia
kell nekünk! Intézzen mindent egy helyen a kiszállítástól a beszerelésig!
Egyben biztosak vagyunk, az idei nyarunk is meleg lesz! : ) Ne várjon vele, készüljön előre és válasszon minket!

Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36/30 253 6586
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Kiállítás
az ünnep jegyében

Az Imre Zoltán Művelődési Központban március 14-én nyílt meg Agócs
Mária fazekas kiállítása. A képzőművész tárlatát Czeller Zoltán nyitotta
meg. Jánoshalma Város polgármestere elismeréssel szólt a az alkotó sok
oldalúságáról, annak kapcsán, hogy tárlaton a kerámiák mellett festmények
és egyéb alkotások is láthatóak volt a közelgő húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan. nevében köszöntöm Önöket. Nagy örömünkre szolgál, hogy megtiszteltek minket a mai rendezvényen.

A kiállítás megnyitót tovább színesítette Penczinger Barbara zongora játéka. A Lajtha László Művelődési Iskola növendéke, aki 6 éve tanulója az iskolának, jelenleg középiskolás, több városi és iskolai rendezvényen közreműködött, fő hangszere a zongora, de mellette szívesen gitározik és énekel is.
ikor

2018. április

Évértékelés és előkészület kezdete
Március 10-én tartotta meg évzáró közgyűlését a BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET.
Az egyesület elnöke Györgypál Csaba nyugállományú alezredes,
köszöntötte a meghívott vendégeket és a tagságot és a különböző feladatokra jelölt tisztségviselők megválasztása után felkérte Virág László nyugállományúr. alezredest – a közgyűlés levezető elnökét – munkája megkezdésére
A határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után
Györgypál Csaba elnök bemutatta és értékelte az egyesület 2017 évi
munkáját, a taglétszám alakulását, ismertette egyesület helyzetét, gazdálkodási mutatóit. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve kapott
támogatásokról, külön kiemelve és megköszönve az állampolgárok SZJA
1%-a felajánlásából származó 168.591 forintot.
2017-ben egyesület 1 tagja részesült Honvédelmi Miniszteri elismerésben.
A költségvetési helyzet ismertetése után, az egyesület által szervezett
rendezvények kerültek értékelésre. A különböző szórakozást és egészség megőrzést szolgáló rendezvények, kirándulások mellet kiemelt fontosságú tevékenység volt a hagyomány őrzés illetve a város társadalmi
életében való aktív részvétel, különös tekintettel a május 26-án az egyesület szervezésében és levezetésével megtartott Magyar Hősök Emlékünnepe a „HŐSÖK NAPJA” megemlékezésre. Az ünnepi megemlékezés az egyesület kiemelt rendezvénye volt.
Bővebben szólt a május 15-18 között Doberdónál és az Isonzó völgyében tett kirándulásról, melynek során sok I. világháborús katonai temetőt
és emlékhelyet látogattak meg.
„Halottak napján” a „Hősi Sírkert”- ben történt kegyeleti gyertyagyújtáson túl megemlékeztek és tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben
nyugvó katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.
Az elnökségi beszámolót követően Vida Benő a Felügyelő Bizottság
(FEB) elnöke ismertette a FEB jelentését a 2017 évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól, az egyesület működési rendjéről és a gazdálkodás helyzetéről.
Ezek után került sor a 2018-as évre tervezett programok és a költségvetés ismertetésére, külön kiemelve 2018. év két fő programját a májusi
„Hősök Napja” ünnepi megemlékezést, és a szeptember hónapra tervezett 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 60. évfordulójának méltó megünneplését.
A tagság az elnökség beszámolóját , a FEB jelentését, a 2018 évi
programokat és a „Költségvetési tervet”, az éves tagdíjat és az állampolgárok által felajánlott 1% tervezett felhasználását egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlés első részének zárásaként Györgypál Csaba elnök köszöntötte a 2017. évben „kerek” születésnapi évfordulót betöltött tagjait.
A közgyűlés lezárása után Czeller Zoltán polgármester a nőnap alkalmából meleg szavakkal és virággal köszöntötte az egyesület hölgy tagjait.
A közgyűlés egy finom vacsora elfogyasztásával és hosszan-tartó
baráti beszélgetéssel zárult.
GYPCS

Emlékezés a forradalomra
◄◄◄folytatás az első oldalról
Az Imre Zoltán Művelődési Központban 11 órakor kezdődő ünnepi műsor
elején Czeller Zoltán polgármester köszöntötte az ünneplő közönséget. Ezt
követően

Ezer méternyi új járda
pályázati pénzből
Jánoshalma Önkormányzata 2017 őszén pályázatot nyert meglévő járdák felújítására. Ennek köszönhetően közel egy kilométer járda épül pályázatból A megpályázott járdaszakaszok megfeleltek a pályázati kritériumoknak, így felújításuk a későn jött tél befejeződése után megkezdődhetett.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Az
ünnepi program zárásaként a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési
Központ E becses zászlónak, a Hazának! címmel táncos, zenés, verses
ünnepi fergeteges, másfél-órás műsorát láthatták az ünnepség résztvevői,
amelyet az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából készítettek. Az előadásban a forradalom és szabadságharc jeles eseményei, pillanatai villannak fel.

Előadók: a topolyai Cirkalom táncegyüttes, a Szélszirom táncegyüttes,
a Csalóka zenekar, az óbecsei Fokos zenekar, Szerda Ákos énekes, valamint a versmondók: Hajvert Ákos, Kőműves Noémi, Molnár Krekity Olga
és Tóth Péter Lóránt.

Az együttesek tagjai olyan fiatalok, akik szívügyüknek érzik a magyar
kultúra őrzését, ápolását és ennek tovább örökítését a jövő nemzedékeire.
Ez tetten érhető volt magában a műsorban, és abban is, hogy több generáció milyen szépen tud egy szép, kerek egészet alkotni, és az érzelmeinkre is hatni. Nagy öröm volt őket látni Köszönjük azt a csodálatos élménysort, melyekkel az 1948-498 forradalom és szabadságharc pillanatait felvillantották fel, idézték a kor hangulatát, emberekre gyakorolt hatását, a lelkesedést, a csüggedést és a gyászt egyaránt. KÖSZÖNJÜK!

A pályázatból felújításra kerül a Damjanich utca, a Sas utca, az Ady Endre utca és a Dózsa György utca több egybefüggő szakasza.
A járda 1,2 méter széles lesz, megfelelő ágyazattal és jó minőségű minősített mixer betonból. A Városgazda Kft. a járdaszakaszokhoz kapcsolódó
lakóházakon lévő esetlegesen nem megfelelő magasságban elhelyezett
ereszcsatorna lefolyókat járdaszint fölé emeli saját költségén.
A kapubejárók előtti járdaszakaszok erősített betonból készülnek,
melyek az átlagos járműforgalmat elbírják.
Kérjük az elkövetkezendő hetekben működjenek együtt a kivitelezővel.
Kérdések esetén hívható: Juhász Zsolt Városgazda Kft. 06-30/535-50-14
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Munka mellett is lehetünk katonák

A „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderő-fejlesztési program célkitűzései között szerepel az önkéntes tartalékos rendszer újjászervezése. Ennek keretében 2017-ben a honvédelmi feladatok támogatására, az ország valamennyi járásában megalakult egy-egy, területi
elven szervezett önkéntes tartalékos század, így a Jánoshalmi Járásban is. Munka vagy tanulás mellett is vállalható, jól összeegyeztethető katonai szolgálatformával bővült tehát a Magyar Honvédség eddig
is működő önkéntes tartalékos rendszere a tavalyi évben. Sokszor és
sok fórumon elhangzott, hogy tartalékos katonák nélkül nem létezhet ütőképes haderő. Ennek megfelelően a tavalyi évben a tartalékos
rendszer fejlesztésének részeként megjelent a területvédelmi tartalékos szolgálatvállalási lehetőség a magyar haderőben. Ennek látható
jele volt az elmúlt napokban egy ötnapos kiképzés, melynek Jánoshalma adott otthont.
Míg az egészségügyi és alaki kiképzés folyt, addig a tartalékos
rendszerrel kapcsolatban további részletekről kérdeztük Nagy Viktor
alezredest. A Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság,
Kecskeméti Részlegvezetője elmondta, hogy a kiképzés megkezdése
ellenére további tartalékosok jelentkezését várják.
——Mit kell pontosan tudnunk a területvédelmi tartalékos rendszerről,
milyen sajátosságai vannak, illetve kik jelentkezhetnek?
—— Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszer célja, hogy ne legyen
a magyarországi megyékben olyan járás, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel. Éppen
ezért az ország valamennyi járásában és fővárosi kerületében – alapvetően a helyi közösségekre építve – területi elven szerveződő, úgynevezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok alakultak. Ezekhez
az egységekhez bárki csatlakozhat, aki szeretne részt vállalni honvédelmi feldatokban, illetve szükség esetén kész segítséget nyújtani szűkebb lakókörnyezetének.
—— Milyen feladatban vehetnek részt a területvédelmi tartalékosok?
——Az önkéntes tartalékosok kapcsán rendelkezésre állást és tényleges
behívást különböztetünk meg. Behívás idején a tartalékosok a Magyar
Honvédség tényleges állományába kerülnek. Kiemelt feladatuk lehet a
veszély- vagy katasztrófahelyzetben történő igénybevétel. Így, például
egy katasztrófa helyzetben a felállított egység képes lesz rövid időn
belül segíteni, támogatni a mentést vagy az evakuálás megszervezését az aktív katonai erők megérkezéséig. Ennek érdekében minden tartalékosnak, aki nem volt korábban katona először is kiképzési foglalkozásokon kell részt vennie, hogy elsajátítsa a szükséges honvédelmi ismereteket. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, amely a helyi közösség
védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Tehát ezt követően tudnak részt venni különböző honvédelmi feladatokban. Az önkéntes területvédelmi tartalékosok békeidőben a különleges jogrendi feladatokon kívül részt vesznek a Honvédelmi Nevelés programjaiban, toborzási feladatokat támogatnak, illetve protokolláris feladataik is lehetnek. Mint tudjuk mindennapi életében
fontos események támogatása is hozzátartozik a katonák feladataihoz.

nak tartom kiemelni, hogy a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára
a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak
és besorolási kategóriának megfelelő alapilletményt kapnak a tartalékos
katonák is, amellett, hogy laktanyai elhelyezés, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátás, továbbá utazási költségtérítés is a járandóságuk
része. A tanulmányokat folytató tartalékos katonáknak lehetőségük van
honvédségi ösztöndíjra is pályázni, amelyek tovább növelhetik a szolgálattal kapcsolatos bevételeiket. Ha számvetést készítünk ezek az összegek éves szinten százezres nagyságrendű plusz jövedelmet is jelenthetnek a szolgálatot vállalóknak, tényleges szolgálat esetén.
——Melyek a jelentkezés feltételei Jelentkezési feltételei?
——Legalább általános iskolai végzettség, magyarországi bejelentett lakóhely, 18 -65 éves életkor, egészségi alkalmasság (Háziorvos által
kiadott igazolás) és büntetlen előélet

a hagyományőrzés - a katonai díszelgés, illetve tiszteletadás végrehajtása járási, települési rendezvényeken, ünnepi megemlékezéseken,
koszorúzásokon. Természetesen, amikor nincs behívó parancsa az illetőnek nincsenek katonai feladatai vagy kötelezettségei.
——- Mennyire tudják ezt vállalni azok, akik munkahellyel rendelkeznek?
—— - Ez az egyik legfontosabb eleme az új tartalékos rendszernek, hiszen
munka vagy tanulás mellett is vállalható, jól összeegyeztethető szolgálatforma kialakítása volt a cél. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez
maximálisan sikerült. Hasonlóan az ország többi megyéjéhez, itt BácsKiskun megyében is alapvetően az adott járásban történik az önkéntes
területvédelmi tartalékosok kiképzése. A kezdeti időszakban, amennyiben valamelyik járás még nem rendelkezik a kiképzés megkezdéséhez
minimálisan szükséges 30 fővel, lehetőséget biztosítunk, hogy a tartalékos katona a szomszédos járások egyikében megkezdhesse a felkészítést. Ennek időtartama évente összesen 20 nap. Nagyon fontos kiemelni, hogy a területvédelmi tartalékosok felkészítése egy, előre elkészített
program alapján, modul rendszerben történik. A behívás és az alkalmazás törvényben rögzített szabályai alapján az önkéntesek jóval korábban értesülnek arról, hogy mikor vannak szolgálatra tervezve, de lehetőség van ennek átütemezésére, illetve szolgálathalasztásra is. Az esetleges igénybevétel pedig a tartalékos katonával előre egyeztetve történik a munkavállalók és a munkáltatók érdekében.
——Érdemes még megjegyezni, hogy a civil munkahelyről való távollét nem
az éves szabadság terhére történik. A munkáltató részére kompenzációt fizet a Magyar Honvédség. Az Iskolások évi 4x5 nap szolgálatteljesítése a nyári tanszünetben történik.
—— Lehet-e arról többet tudni, hogy milyen juttatások járnak mindezért?
—— Igen, természetesen lehet. Az önkéntes tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra jogosult akkor is, ha adott évben
nem hívják be. Ez nagyságrendileg évente a mindenkori minimálbér
értékével megegyező juttatás, mely most bruttó 138 ezer forint. Fontos-

—— Hol tudnak jelentkezni azok, akik szeretnének csatlakozni a tartalékos rendszerhez?
—— A katonai toborzás folyamatos, a honvédséghez csatlakozhat minden
nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és
cselekvőképes magyar állampolgár. Kereshetnek bennünket online is a
www.hadkiegeszites.hu vagy a www.iranyasereg.hu oldalakon vagy
a közösségi felületeken is, ahol még több információt és érdekességet
találhatnak nem csak a tartalékos katonai szolgálat lehetőségeiről. Személyesen érdeklődni, illetve jelentkezni a megyei toborzó ügyfélszolgálaton, valamint a Kormányablakokban lehetséges.
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
1. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Iroda
6000 Kecskemét, Lunkányi János u. 1.
Telefon: 06 (76) 581-600; mellék: 3222 vagy 3362
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 és péntek: 08:00-12:00
Köszönöm a beszélgetést! Eredményes kiképzést kívánok, munkájukhoz
pedig erőt és egészséget!
Blázsik Sándor
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Lerakták a Jánoshalmi Járási Hivatal új épületének alapkövét
A beruházás 290 millió Ft hazai forrású támogatásból valósul meg, aminek eredményeképp az újonnan épített korszerű, energiatakarékosan üzemeltethető épület üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarítást okoz, a Hivatal integrált
működésével az ügyfélszolgálati tevékenységben további javulás várható.

Az ünnepélyes alapkőletételre március 22-én került sor, ahol köszöntőt mondott Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár,
Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán Jánoshalma Város
polgármestere, és Kovács Ernő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. Ők tetté le az új hivatal alapkövét a Jánoshalma, Kölcsey
u. 12. sz. ingatlanon.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője
megköszönte az állami támogatást és az alapkő letételnél közreműködők
munkáját, amely lehetővé tette, hogy Jánoshalmán a járási hivatal ügyfelei
és munkatársai számára új épület épülhet.
A Jánoshalmi Járási Hivatal szervezeti egységei közel hat év óta három
épületben működnek. A Törzshivatal, a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály és a Kormányablak Osztály Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt
a Városháza épületében helyezkednek el. Szervezetileg a Hatósági Osztályhoz tartozó gyámügyi ügyintézők az Arany János u. 13 sz. alatti épületben, bérelt helyiségekben fogadják az ügyfeleket. A Foglalkoztatási Osztály a Kölcsey Ferenc u. 12 sz. alatti épületből az építkezés miatt az Arany
János utcába költözött.
A feladatok egyértelmű elhatárolása és a gazdaságos működtetés érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a Kölcsey Ferenc utca 12. alatti épület tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő átadását egy új,
integrált elhelyezést biztosító járási hivatali épület felépítése céljából. A
tulajdonjog átadás-átvétele megtörtént, így a jelenlegi tulajdonos a Magyar
Állam, a vagyonkezelő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

A Kölcsey utcai lebontott épület megtartása rendkívül gazdaságtalan lett
volna, formai kialakítása nem volt alkalmas az új funkciók befogadására.

Ezért a régi épület elbontásra került, hogy a helyén egy új, korszerű, ener-

giatakarékosan működő Járási Hivatal épülhessen.
Részben kétszintes, új irodaépület épül, összesen 611,52 m2 hasznos
alapterülettel. Ennek az új irodaháznak a földszintjén kerül kialakításra a
Hatósági és Gyámügyi Osztály, a korábban itt működő Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadó terei, valamint a később átköltözésre kerülő Kormányablak. Az emeleti részen a Járási Hivatal Törzshivatala, irattár és egyéb gazdasági funkciójú terek valósulnak meg.
Az ingatlan területén kb. 30 parkolóhely kerül kialakításra az ügyfelek
részére, továbbá megmarad az ingatlan előtti közterületi parkolási lehetőség is.
Az új épületbe várhatóan a jövő év közepe táján költözhet át az ügyintézés.

Az új épület átadása után a járási hivatal munkatársai kiköltöznek a
városi önkormányzat tulajdonában lévő épületekből, amelyeket helyi célokra lehet majd tovább hasznosítani. A későbbiekben a kormányablak is az
új épületben kap helyet.
Ezt követően az ügyfelek számára egyértelmű lesz ügyüket a Járási
Hivatal intézi vagy a Polgármesteri Hivatal, a közös épület használat miatt
ez még nem mindig volt egyértelmű számukra.
A beruházás célja, hogy az új közel nulla energiaigényű épület üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarításként jelentkezzen, valamint a
Hivatal integrált működésével a munkaszervezés és az ügyfelek elégedettsége tovább javuljon.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

2018. április

Elismerést kapott
a Járási Hivatal ügyintézője

2018. évben is sor került kormány megbízotti elismerések adományozására azon állami tisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalnál.
Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a kormány megbízotti elismeréseket 2018. március 14-én ünnepélyes keretek
között adta át.
Kovács Ernő ünnepi beszédében kiemelte, hogy a közigazgatási feladatok ellátása a magyar állampolgárok érdekeit szolgálja. A magas szakmai
színvonalon történő munkavégzés, az áldozatkész hozzáállás és megfelelő hivatali alázat a záloga a megújuló közigazgatásnak, a jó állam létrejöttének, megköszönte azok munkáját, akik ennek figyelembe vételével végzik tevékenységüket.
A díjazottak között volt Jánoshalmáról Szabó Viktória a Jánoshalmi Járá-

si Hivatal Foglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatási-aktív eszköz szakügyintézője is. Őt a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője terjesztette fel az elismerésre. Gratulálunk a kitüntetettnek!
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal

Járási Szakmai Szociális Nap

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 2018. március 20-ra „Járási Szakmai Szociális Napot” szervezett. A rendezvényre meghívót kaptak a Jánoshalmi Járási Hivatal illetékességi területén működő Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok vezetői, esetmenedzserei, családsegítői, valamint a Polgármesteri Hivatalok szociális ügyintézői.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető köszöntötte a résztvevőket. Ezután Farkas Margit osztályvezető ismertette a Hatósági, Gyámügyi
és Igazságügyi Osztály szociális feladatköreit, illetve bemutatta a szociális ügyintézőket, szakügyintézőket. Abonyi Lászlóné szociális ügyintéző
az időskorúak járadékáról és a közgyógyellátásról tartott tájékoztatást. Ezt
követően Farkas Tiborné szociális ügyintéző ismertette az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság szabályait. Kopcsekné dr. Dora Éva szociális szakügyintéző a hadigondozás, az ápolási díj és az aktív korúak ellátásának eljárását vázolta fel. Valamennyi ellátási formára vonatkozó nyomtatvány kitöltésének részletszabályai is ismertetésre kerültek. Az előadások
után kerekasztal-beszélgetés formájában a felmerült kérdések átbeszélésével zárult a rendezvény.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Egyeztetés a közfoglalkoztatásról

Közzététel időpontja: 2018.03.28.

Munkakör
Iskolai végzettség
Faipari segédmunkás
Általános iskola
Épületasztalos
Szakmunkásképző
Mezőgazdasági gépésztechnikus(Elektromos
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
illetve gépész végzettséggel rendelkező szerelő)
Pincér
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Szakács
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Sertéstelepi gondozó
Általános iskola
Húsfeldolgozó
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Udvaros
Általános iskola, szakmunkásképző
Élelmiszer-ipari mérnök (Borász)
Főiskola, egyetem
Kertészmérnök (Kertész és növényvédelmi
Gimnázium, Szakközépiskola, technikum,
technikus)
főiskola, egyetem
Általános iskola, szakiskola,
Pincér (Pultos)
szakmunkásképző
Virágkötő
Szakmunkásképző
Lakatos
Szakmunkás
Segédmunkás
Általános iskola
Tehergépkocsi-vezető
Szakmunkás
Festékszóró, fényező
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Géplakatos
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Faipari segédmunkás
Általános iskola
Baromfigondozó
Általános iskola

Cég megnevezése
Univerholz Kft.
Univerholz Kft.

Munkavégzés helye Munkabér
Mélykút + vidék
megegyezés szerint
Mélykút + vidék
megegyezés szerint

Fer-Er Kft.

Jánoshalma+vidék

megegyezés szerint

Sugó-Reklám Kft.
Sugó-Reklám Kft.
Alma Malacfarm Kft.
Borotai Sertéshús Zrt.
Vertikális Kft.
Kunvin Kft.

Balatonszárszó
Balatonszárszó
Kiskunhalas
Borota
Jánoshalma
Jánoshalma

180.500,- Ft
180.500,- Ft
megegyezés szerint
200.000 – 300.000,-Ft
138.000,-Ft
megegyezés szerint

Kunvitis Kft.

Jánoshalma

megegyezés szerint

Kiss Gábor egyéni vállalkozó Jánoshalma

megegyezés szerint

Szerezla Mónika Ev.
CTM Járműjavító Kft.
CTM Járműjavító Kft.
CTM Járműjavító Kft.
Családi Tűz Kft.
Családi Tűz Kft.
KEFAG ZRT.
Bács-Tak Kft.

megegyezés szerint
180.500.-Ft
138.000,-Ft
180.500,-Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
155.500 – 170.000,-Ft
178.000 – 200.000 Ft

Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Mélykút
Mélykút
Jánoshalma
Császártöltés

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. Tel. 77/ 795-015
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2018. március 28. napjára Járási közfoglalkoztatási tanácskozásra hívta a jánoshalmi a járáshoz tartozó önkormányzatok
vezetőit, polgármestereket, a közfoglalkoztatás települési szervezőit, közfoglalkoztatási programok adminisztrációját végző kollégákat.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető köszöntötte a résztvevőket
és ismertette a járási hivatal feladataival kapcsolatos aktuális tudnivalókat,
azok változását 2018. évtől.
Ezután Mészáros Pongrác osztályvezető ismertette a közfoglalkoztatási programok végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat.
Szabó Viktória közfoglalkoztatási szakügyintéző a programok elszámolásával kapcsolatos ismereteket osztotta meg a hallgatósággal.
Kissné Tóth Renáta Tóth Renáta GINOP 6.1.1 ügyintéző a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezéséről adott tájékoztatást, Molnár Lászlóné OFA mentor a közfoglalkoztatásból a versenyszférába közvetítési munka eredményeiről és nehézségeiről beszélt, mindketten kérték
a közfoglalkoztatók segítségét az eredményes munkájukhoz.
Az előadások után a résztvevők kérdéseket tehettek fel és kötetlen
beszélgetés formájában a felmerült kérdések megválaszolásával zárult a
rendezvény.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
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HUNYADI NÉPE

2018. április

Tankötelezettséggel kapcsolatos közlemény
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról
Értesítem Jánoshalma Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése
értelmében a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között született
iskolaérett gyermekek a 2018/2019. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. §
(1) bekezdés c) pontja értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalma Járási Hivatala a járás valamen�nyi településére egységesen határozta meg:
A beiratkozás a Jánoshalmi Járás összes általános iskolájában:
2018. április 12. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2018. április 13. napján 8-19 óráig (péntek)
közötti időszakban történik.
A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába –, illetve a választott intézménybe.
A beíratáshoz szükség van:
——a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
——a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
——a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványra (lakcímkártya)
——az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások)
dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2018. május 4-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel
élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:
——az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójának,
——a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,
az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.
Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt
napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára beíratni.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.
Jánoshalma, 2018. március 12.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Új Polgári Perrendtartásról történő egyeztetés
2018. január 1. napján hatályba lép az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), amely a több mint fél
évszázadon keresztül alkalmazott 1952. évi III. törvény után szabályozta a
polgári peres eljárásokat.

Az új törvény új alapokra helyezte és rendszerében újította meg a szabályokat. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a felet megilleti jogainak érvényesítése, de kötelessége is egyben a per mihamarabbi befejezését segíteni, és
ő felelős a saját perviteléért. A bíróság is aktívabb szerepet kap a per irányításában. A legnagyobb változást az jelenti, hogy az elsőfokú eljárás időben és funkciójában is két részre különül el. A keresetlevél előterjesztését
követően az eljárás első szakaszában – a perfelvételi szak – kell mindkét
félnek a keresete és védekezése körében valamennyi támadási és védekezési eszközét előadni. Ezután az eljárás második szakaszában – érdemi tárgyalási szak – folytatja le a bíróság a jogvita eldöntéséhez szükséges és célirányos bizonyítást. Ekkor már csak kivételesen lehet a keresetet
vagy védekezést megváltoztatni, új bizonyítékot benyújtani vagy bizonyítási
indítványt tenni. Az új törvény részletesen szabályozza és növeli a felperes
keresetlevelével szembeni követelményeket, és szigorúbban kezeli a nem
szabályszerű beadványokat. Lényeges, hogy az alperesnek a védekezést
nem szóban, az első tárgyaláson kell előadnia, hanem előzetesen és írásban. Szigorodnak a perfelvétel során történt mulasztások következményei.
Az emberkereskedelem az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértése, az egyéni szabadság és méltóság súlyos korlátozása. Magyarország
alapértékeivel összeegyeztethetetlen, hogy polgárai, illetve a hazánkban
tartózkodók az emberkereskedelem bűncselekményének áldozatává váljanak. Ezen tájékoztató jellegű írással az alábbiakra szeretnénk felhívni a
figyelmet.
A jelenség mélyén három alapvető elem együttesen van jelen:
Az emberkereskedelem tevékenysége, amely a személyek toborzását,
szállítását, átadását, elrejtését, vagy átvételét jelenti,
Az emberkereskedelem módja, amelybe bele tartozik a fenyegetés,
az erőszak alkalmazása, a megtévesztés, a kényszer, csalás, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés, anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszervezése érdekében történő nyújtása vagy
elfogadása.
Az emberkereskedelem célja, amely mindig kizsákmányolás, és jelenthet prostitúciót vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, kényszermunkát vagy szolgáltatásokat, rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, mások leigázását vagy emberi test szerveinek tiltott eltávolítását.
Az emberkereskedelemnek bárki áldozatául eshet, bizonyos csoportok
azonban különösen kiszolgáltatottak. Az emberkereskedelemnek leginkább kitett csoportok közé tartoznak a migránsok, a papírok nélküli migránsok, az otthonról elszökött illetve hajléktalan fiatalok, a trauma vagy visszaélés áldozatai, a menekültek, illetve a szegénység, marginalizáció és diszkrimináció elől menekülők.
Az emberkereskedelem egy rendkívül szerteágazó és összetett jelenség. Számos ok húzódik meg mögötte, és társadalmi, gazdasági és kulturális kérdésektől is függ.
Az emberkereskedelem és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények
vonatkozásában az elsődleges jogszabályi háttér a 2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről, mely külön fejezetben és törvényi tényállásban rendelkezik az emberkereskedelem, a kényszermunka, továbbá a kerítés, a kitartottság, valamint a gyermekprostitúció kihasználása bűncselekmények vonatkozásában.
Magyarországon az emberkereskedelem elleni küzdelem alapdokumentuma az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiáról szóló 1018/2008.
Korm. határozat, amely döntött az Nemzeti Koordinációs Mechanizmus

A felperes a jövőben nem kérheti a tárgyalás távollétében való megtartását.
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 8. §. (1) bekezdése szerint a gyámhivatal pert indíthat,
illetve kezdeményezhet
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az
egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek
harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,
– a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
– a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
– a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet
teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó
gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a
választójogból való kizárás megszüntetése,
– a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.
Mindezek apropójából Járási Hivatalunk egyeztetési javaslattal fordult a Kiskunhalasi Járásbírósághoz, az illetékességi területéhez tartozó járási hivatalok gyámhatósági szakügyintézőivel történő „kerekasztal-beszélgetés” céljából.
Dr. Tamás Adrienne elnökhelyettes a kezdeményezést jónak tartotta.
Ennek alapján 2018. február 23-án a Kiskunhalasi Járásbíróságon a Kiskunhalasi Járásbíróság elnökhelyettesének vezetésével, a polgári ügyeket
tárgyaló bírók, a Jánoshalmi, a Kiskunhalasi és a Kiskunmajsai Járási Hivatalok hivatalvezető-helyettesei, gyámhatósági szakügyintézői az új Pp. szerinti változásokat nézték át az érintett perekre, – különösen a személyi állapotot, származási és szülői felügyeletet érintő eljárásokra – vonatkozóan.
Ezúton is köszönjük a Kiskunhalasi Járásbíróság elnökhelyettesének,
Dr. Tamás Adriennenek, hogy a kérést nyitottan fogadta és a felmerült kérdések megvitatására lehetőséget biztosított.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Emberkereskedelem
Magyarországon
(NKM) kialakításáról, és a Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárságát nevezte ki az emberkereskedelem elleni
fellépés nemzeti koordinátorának. A koordinátor feladata, hogy fejlessze
az emberkereskedelem elleni tevékenységet, beleértve a prevenciós tevékenységeket is és ösztönözze a különböző állami és nem állami szervezetek közötti együttműködést.
A nemzetközi emberkereskedelem és rabszolgaság elleni prevenciós
tevékenységek egyik legfontosabb útja a veszélyeztetett, sérülékeny csoportok megerősítése. A Free the Slaves nevű nemzetközi kezdeményezés a megerősítésre irányuló stratégiaként célravezetőnek tartja a kapacitásépítést, a célzott oktatást, az önszerveződés támogatását, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés erősítését, a jogi védelem és felszabadítás biztosítását, továbbá a túlélők veszélyezettségének csökkentését.
A prevenció egyik legkézenfekvőbb megoldása a közintézmények megfelelő működtetése. Elsősorban azon intézményekről van szó, amelyekben a gyermekek és fiatalok, a 65 éven felettiek, a menekültek, a szerhasználók és egyéb sérülékeny csoportok nevelése, foglalkoztatása, gondozása zajlik.
Napjaink egyre nagyobb részét a világhálón töltjük, ezért elengedhetetlen az olyan online felületek tartalmát és működését is figyelemmel kísérnie a hatóságoknak, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek (illegálisan
működő munkaközvetítők, szexuális szolgáltatásokat közvetítők stb. honlapjai), illetve az internetes felhasználókat felvilágosítani a káros internetes
felületekről, tartalmakról és megkeresésekről.
Fel kell ismerni, hogy nincs egyedüli jó megoldás, amely meg tudná szüntetni az emberkereskedelmet, rabszolgaságot. A hatóságoknak a
szükségletekre szabott szolgáltatások kidolgozásában, az üzenetek megfogalmazásában és a hatékony elérés érdekében fontos az együttműködések kiépítése.
Az emberkereskedelmet, rabszolgaságot nagyon magas látencia jellemzi. A kormányoknak minden eszközzel támogatnia kell a kutatásokat, hogy
a felszín alatt megbúvó, sokszor tabusított problémák elemzésre kerüljenek, és az eredmények hozzájárulhassanak a megelőzéshez.
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ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
—— Kormányablak Osztálya
—— Foglalkoztatási Osztálya
—— Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya
a nemzetgazdasági miniszter által elrendelt munkanap áthelyezés miatt
2018. április 21-én (szombat) 8-12 óra között ügyfélfogadást tart

2018. április 30-án (hétfő, pihenőnap) zárva tart.
Tisztelettel:

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Tájékoztató a Járási
Hivatal munkájáról

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ülésén
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2018. február 23-án, pénteken a
Jánoshalmai Járásban, Mélykút városban tartotta ülését.
Kovács Tamás polgármester köszöntötte a közgyűlés tagjait, röviden
bemutatta a várost és a mélykúti Hunent Zrt. több mint tizenkét milliárdos
beruházását. A példa értékű fejlesztés nagyban hozzájárul a térség gazdaságának fejlődéshez, közvetve és közvetlen módon is munkahelyeket
teremt és a több tízmilliárdos exporttal, országos viszonylatban is nagy
jelentőséggel bír.
Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke az ülés napirendjeinek tervezése során felkérte Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető asszonyt, hogy mutassa be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmai Járási Hivatala munkáját a Mélykúton tartott ülésen.
Az ülés meghívóján 8. sz. napirendként szerepelt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának tájékoztatója a hivatal 2013-2017- években végzett
munkájáról.
A részletes, statisztikai adatokkal, diagramokkal, illusztrált tájékoztatót a
közgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták.
A hivatal munkájával kapcsolatos statisztikai adatok azt mutatják, hogy
2013 és 2017. évek között – mivel a járási hivatalok minden évben újabb
feladatokat kaptak - minden területen jelentősen növekedett a hivatal munkája, több ügyfél kereste fel az ügyintézőket, évről – évre nagyobb volt az
ügyiratforgalom és több döntés született.

A Jánoshalmi Járási Hivatalban 2014-2018 évek között közel 35 millió forint értékű fejlesztés történt, kormányablak került kialakításra és az
elavult informatikai eszközöket a Kormányhivatal korszerűbbre cserélte.
A járások kialakítása, a Jánoshalmi Járási Hivatal munkájának megkezdése óta az ügyfelek sokkal több ügyben tudnak helyben ügyeket intézni, 2018. évtől már NAV ügyfélfogadás is biztosított a kormányablakban.
Jánoshalma, 2018-03-01.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
Az eltérő megközelítések, legtöbbször a tevékenységek szintjén is a
sokszínűséget eredményezik. A prevenciós tevékenységek áttekintésének és klasszifikációjának egyik módja, ha megvizsgáljuk, milyen célcsoporthoz szólnak.
Néhány példa magyarországi civil kezdeményezésekre a prevenció területén
A Lehetőség a Családoknak 2005 Alapítvány munkatársai évek óta tartanak prevenciós foglalkozásokat osztályfőnöki órák keretében középiskolások számára. A foglalkozások nem csupán az emberkereskedelem, de a
kapcsolati erőszak területét is érintik.
Az Anthropolis Egyesület a 13-18 éves korosztály számára tart általános
és középiskolákban, illetve gyermekotthonokban prevenciós workshopokat,
amelynek célja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának rabszolgasághoz, emberkereskedelemhez szorosan kötődő cikkelyeinek közös értelmezése, illetve rövid élettörténeteken keresztül a rabszolgaság formáinak
rajzos feldolgozása és ezen keresztül a társas kapcsolatokban és munkavállalásban rejlő veszélyek áttekintése.
A Magyar Baptista Szeretetszolgálat a Más-kép, Playback Színház című
programjában egyrészt 16-18 éves korú önkénteseket, kortárs segítőket
képez 16 órában az emberkereskedelem visszaszorításának témájában,
hogy multiplikátori szerepet töltsenek be a korosztályukban és erősítsék
a fiatalok érdekérvényesítő képességét, másrészt színházi előadásokat
és tréningsorozatot valósít meg középiskolákban és gyermekotthonokban,
ahol az önkéntesek is fontos szerephez jutnak. A színházi előadásnak az
alapját a Szeretetszolgálat Összetört álmok sugárútja című rövidfilmje adja.
A film megtekintését követően a kortárs segítők pszichodráma vezető szakember irányításával a részt vevők által megosztott személyes élményeket
jelenítik meg különböző színházi technikákkal.
A Névtelen Utak Alapítvány a Bohócok a Láthatáron és a KV színházi
társulatokkal együttműködésben hozta létre a Kiállok érted című színdarabot, amely az áldozattá válás folyamatát mutatja be, azon belül is elsősorban a loverboy jelenségre koncentrálva. A darab éles tükröt tart a valóságról, mind szóhasználatában, mind az ábrázolt helyzeteket illetően. A legtöbbször gyermekotthonokban bemutatott előadások után fórumszínházas
feldolgozó foglalkozások segítik a látottak értelmezését.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

G ye r m e kHUNYADI
l á n c NÉPE
Ó vo d a h í r e i
J Á N O S H A L M I

8. oldal

2018. április

Víz világnapja az óvodában

Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját. Mit jelenthet ez egy óvodás
gyermek számára?
Játékot – a vízzel. Az érdekesnél érdekesebb tevékenységek közben
megismerkedünk a víz tulajdonságaival, fontos szerepével, felhasználásával, a víz körforgásával. Kísérletezünk napokon át. Megfigyeljük a párolgást, a fagyást, a víz felhajtóerejét – mi úszik, mi lebeg, mi az, ami elsül�lyed. Megállapítjuk, hogy minden élőlénynek szüksége van a vízre.

ról. Különbséget teszünk szennyvíz, és szennyezett víz között. Szűrjük,
tisztítjuk, megfigyeljük.

Babákat fürdetünk, mérjük a víz térfogatát. Megfigyeljük a víz más-más
alakú edényben is lehet azonos űrtartalmú.
Vízről szólnak verseink, dalaink, meséink ezekben a napokban. Hajókat, hajtogatunk, halakat színezünk, festünk, - ezzel díszítjük a csoportszobánkat.
A sokféle tevékenység közben ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel
a gyerekek, ezáltal gondolkodásuk, szókincsük is fejlődik, pedig „csak játszottunk”

Akváriumot rendezünk be, megfigyeljük a halakat.

Könyveket, filmet nézünk a víz védelméről, a vízzel való takarékosság-

Külsőségekben is megjelenik az ünnep: ezen a napon kék ruhában jöttünk óvodába.
Krupa Józsefné
óvodapedagógus

Március a BK. Nyitnikék Gyerekházban
Márciusban a Gyerekház számos programmal várta az anyukákat és gyermekeiket egyaránt. A hónap elején Kovács-Szalay Nikolett hordozási tanácsadó látogatott el hozzánk, hogy átadja a hordozással kapcsolatos tudását. Bemutatta és
szemléltette a hordozási eszközök fajtáit, típusait, valamint az anyukák lehetőséget kaptak egy-egy szövött kendő kipróbálására. Egy pénteki napon Vajda Zsolt a
gyerekkori mozgásfejlődésről és a motorikus képességek fejlesztéséről tartott előadást. Ebben a hónapban is az aktuális ünnepnapokat figyelembe véve építettük
fel mindennapjainkat. Március 15-re a gyerekekkel közösen készítettünk nemzeti színű pillangókat, és kismadarakat is. A víz világnapján halacskákat festettünk,
és vízzel kapcsolatos mondókákat mondtunk. A hónap második felétől a húsvétra
való készülődés következett. A gyerekekkel közösen kéz-és lábnyomatos technikával kisnyulat készítettünk, sokat énekeltünk, báboztunk és tornáztunk is. Az anyukák segítségével tavaszi virág- és asztali dekorációkkal tettük még szebbé Gyerekházunkat. A hónap végén, különböző eljárásokkal tojásokat dísztettünk. A gyerekek nagy örömére kisbárányt és nyulat is simogathattunk, végül pedig megkezdődhetett a várva várt tojáskeresés.

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a
„Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak
utalták. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni,
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma:

18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit intézményvezető

A tavaszi virágok és őrzőjük(?) élvezi a napsütést
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Matematika verseny
2018. február 16-án rendezték Kiskunhalason a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóját. Iskolánk kilenc indulója közül Varga Bence
érte el a legkiemelkedőbb helyezést, gratulálunk neki, és a többi versenyzőnek is a szép teljesítményekért. Köszönjük a Renner BT-nek az utazásban nyújtott segítségét!
Csapatverseny:
osztály helyezés
tagok
4. o.
37
Botka Kitti, Gulyás András, Harangozó Hunor
Egyéni verseny:
név
osztály helyezés összes induló
Botka Kitti
4.b.
219
371
Faddi Ede
4.b.
265
371
Gulyás András
4.b.
136
371
Harangozó Hunor
4.b.
259
371
Kishonti Toni
4.b.
271
371
Varga Bence
6.b.
30
344
Stibrik Adél
7.b.
100
311
Hajnal Bálint
8.a.
70
230

Lelki nap pedagógusoknak
A nagyböjti lelki nap 2018. március 24-én Baján került megrendezésre a
Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye pedagógusai számára.

9. oldal

órák mellett, több sport szakkörrel segít a gyerekeknek abban, hogy a mindennapi testmozgás az életük részévé váljon. Ezek között említeném meg
az úszást is, melyet ebben a tanévben is megvalósítottunk. A 3-4. és az
5-6. osztályosok Kiskunhalason élték át a vízhez szokás élményét,illetve
az alapvető úszástechnikákat is elsajátították.
Komáromi Róbert

Enesei Péter

Apák köszöntése a
Katolikus Óvodában

Óvodánkban március 19-én emlékezünk meg az édesapák védőszentjéről, a Szent Család őrzőjéről és védelmezőjéről, Jézus nevelőapjáról, Szent
Józsefről. Ő vállalta, hogy Isten Fiának földi apja legyen. Példát mutat minden édesapának az atyai gondoskodásról, a családi életben való becsületes és tisztességes helytállásról. Sokszor természetesnek tűnik az, amit az
édesapák családjukért tesznek: a felelősségvállalás, a kitartó gondoskodás, a sok aggódás, féltés. Bizony, mindezekért sokszor elmarad a köszönet. Ezen a napon azonban az édesapáké a főszerep, akik az erőt, a bátorságot, a biztonságot, az összetartozást jelentik a családnak. Ezen alkalomból óvodás gyermekeink versekkel, énekekkel kedveskednek, és mondanak köszönetet az édesapáknak, nagypapáknak, nevelőapáknak és
keresztapáknak. Imával adnak hálát családjukért, hozzátartozóikért áldást
kérve a Jóistentől az életükre. Az ünnepeltek nagy örömmel fogadták a
szeretettől csillogó szemű gyermekek köszöntését és az általuk készített
ajándékokat. Köszönetet szeretnénk mondani Menyhárt Sándor plébános úrnak, Tamás Sándor káplán úrnak, Pecsmán Viktor diakónus atyának, hogy áldásban részesítette az édesapákat. Az ünnepségen egy apuka minden csoportból felolvasta Szent József imáját. Zárásként pedig az
édesanyák által készített finomságokkal vendégeltük meg az ünnepelteket. Öröm volt látni a hálával megtelt, boldogságtól ragyogó arcokat. Isten
éltesse az édesapákat!
Csima Edit

A napot érseki szentmisével kezdtük a bajai Szent József Templomban,
majd a Városi Színházteremben a gyerekek kulturális előadásain keresztül
hangolódtunk rá az atyák lelki vezetésére.

Retkes Zsolt atya a húsvét fontosságáról beszélt: „A szeretet nem csak
arról szól, hogy szeretgetjük egymást. Legyen jelenvaló, áldozatos és érzékelhető. Az örök boldogságnak az áldozatkész szeretet az alapja, merjük
egymás felé megélni ezt a szeretetet!”
A húsvét, Krisztus feltámadása és menybemenetele nem csak a katolikus egyházban fontos ünnep. Fekete Szabolcs bajai plébános atyával
elmélkedtünk a húsvét értelmezéséről nemcsak katolikus szemmel, hanem
protestáns egyházi szemmel is.
A nap programja lelki töltődéssel telt, és a hagyományokhoz híven ebéddel zárult.
Ezen a lelki gyakorlaton helyet kapott az is, hogy elgondolkodjunk, honnan jöttünk, mik a gyökereink, mivel is foglalkozunk, s azt igazán szeretjük-e, és hogy tényleg kiben is hiszünk.
Kucsora Bernadett

Nagyböjti lelki nap az iskolában

Első gyónás

A harmadik évfolyamosok első gyónására március 24-én került sor. Iskolánkból 18 tanuló részesülhetett életében először a bűnbocsánat szentségében. A gyerekek gyóntatása két helyen folyt, közben Jézus szenvedésének, kereszthalálának történetét hallgathattuk meg. A gyónást követően a keresztszülők feladták a gyermekekre a megtisztult szívüket jelképező fehér ruhát, és együtt meggyújtottak egy mécsest. Az elégtétel elvégzése után a bűnöket tartalmazó cédulák elégetése következett. A keresztszülők Szentírást ajándékoztak a gyerekeknek, akik első alkalommal tapasztalták meg Isten megbocsátó irgalmát.
Később sokféle módon fogalmazták meg, hogy mennyire megkönnyebbült a lelkük. Egyikük így nyilatkozott: ”Ha most fújna a szél, biztos elfújná
a lelkem, olyan könnyű…”
Reméljük, a bűnbocsánat szentsége még sokszor ad számukra kegyelmet, segítséget a rossz elkerüléséhez és a jó megtételéhez.
Völgyesiné Marancsik Tünde

Gyermekeink március 27-én lelki nappal is készültek a megváltás ünnepére. Ezt megelőző csütörtökön a nagyobbak szentgyónáshoz is járulhattak. Az idei lelki napunkra négy verbita szerzetest hívott Sándor atya a
budapesti rendházból. A missziós szerzetesek a világ különböző országaiból érkeztek Magyarországra szolgálni, Tomasz atya Lengyelországból,
Remis atya Indiából, Elmer testvér Fülöp-szigetekről és Fabian testvér Kongóból. A napot szentmisével kezdtük, amit Tomasz atya mutatott be, prédikációjában nem csupán lelki tanítást adott, hanem hivatásának történetéről is tanúságot tett. Az osztályok a nap folyamán különböző foglalkozásokon vettek részt, amelyeket a szerzetesek és az osztályfőnökök irányítottak. A verbita atyák a lelki foglalkozásokat vezették, amely során meséltek
magukról, egy-egy kis tanúságos videót néztek meg, aztán beszélgettek a
filmről, éneket tanítottak a saját nyelvükön, mindebbe a gyermekek örömmel kapcsolódtak be. Az osztályok imával és elmélkedéssel végigjárták a
keresztút állomásait, kézműveskedtek, közösségépítő játékokat játszottak,
és meghitt hangulatban beszélgettek. A gyermekek lelkileg és élményekkel
gazdagodva térhettek haza. Köszönet az atyáknak és az osztályfőnököknek a tartalmas programokért.
Kasziba Magdolna

Halason úsztunk

Ép testben ép lélek- mondja a régi görög közmondás. Ha belegondolunk,
ez ma is igaz, és a jövőben is az lesz. Korunkban annyi lehetőség van a
testünk edzésére, karbantartására, hogy néha nehezen tudjuk mi magunk
is eldönteni, melyiket válasszuk a sok sport közül. Iskolánk, a testnevelés

Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk
és iskolánk közös alapítványát
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.
Adószám: 18341797-1-03
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Tavaszváró szavalóverseny

„VÁR A HUNYADI ISKOLA”

Február utolsó napján, az alsó tagozatos, szavalni vágyó tanulók, ismét
kiállhattak a zsűri és a nagyközönség elé, hogy megmutathassák mindenkinek, hogyan is kell szépen verselni.
A nagy klasszikusok, mint például Osvát Erzsébet, Gazdag Erzsi vagy
József Attila mellett egyre népszerűbbek kortárs költőink is, mint például
Papp Róbert vagy Varró Dániel.
Köszönjük munkáját a zsűrinek, a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek, valamint köszönjük a sok lelkes verset mondó kisdiák hosszas,
szorgalmas munkáját!

Ezzel a címmel ismételten meghívást kaptak intézményünkbe a nagycsoportos óvodások. Játékos foglalkozás keretében ismerkedhettek meg a
nálunk tanult három nyelvvel. A foglalkozásokat tartották: Ságodi Henrietta
– angol, Zámbóné Karsai Dóra – német, Kissné Kővári Liliána – lovari nyelvekből. A leendő első osztályos gyerekek itt találkozhattak a következő tanév tanítóival: Marancsikné Kubatov Ágnessel, Pusenszki Mariannal, Ecsődi Anitával, és Csobánné Jelenics Klárával.

A verseny eredménye a következő lett:
1. évfolyam
1. Prikidánovics Tamás 1.a (Papp Róbert: Potyognak a fogaim)
2. Kárpáthy Száva
1.c (Kovács Barbara: A pöttyös zsebkendő)
3. Székely Bence
1.c (Kovács Barbara: Ma rossz leszek)
Különdíj: Matuz Bianka 1.a (Veress Zoltán: Tóbiás és Kelemen)
2. évfolyam
1. Hegyi Olivér
2.c (Laczkfi János: Fiúk dala)
2. Ferenczi Hanna
2.c (Pataki Edit: Betűbarát)
3. Gárgyán Dzsenifer
2.c (Juhász Magda: Fürödni kell!)
3. évfolyam
1. Lógó Bianka
3.c (Zelk Zoltán: Varázskréta)
2. Szakály Máté
3.a (Papp Róbert: Vers önmagamról)
3. Árpás Balázs
3.a (Papp Róbert: Tanár lettem diákból)
4. évfolyam
1. Dági Attila
4.a (Papp Róbert: Álmos vagyok)
2. Papp Kamilla
4.a (Lakatos Margit: Gyerekgondok)
3. Kalderás Dominik
4.c (József Attila: De szeretnék gazdag lenni)
Gratulálunk mindenkinek!
A továbbjutóknak, Prikidánovics Tamásnak és Dági Attilának pedig sok
sikert kívánunk a Kiskunhalason megrendezésre kerülő járási szavalóversenyhez!
Csiszár Szilvia

A Szélkiáltó együttes
Jánoshalmán

Nem mindennapi eseményre került sor március
1-jén, ugyanis a Filharmónia bérletes hangversenyeinek sorában az idei második előadás szereplője az
1974-ben alakult Szélkiáltó
együttes volt.
Nagy izgalommal várták
gyerekek és felnőttek egyaránt a híres zenekar koncertjét, mivel sokan ismerjük, szeretjük a megzenésített verseiket.
A legősibb zenés költeményekkel, a népdalokkal kezdtük barangolásunkat, majd magyar költők műveit is meghallgathattuk. Közösen megfejtettük,
mi kell egy vershez, sőt kecskerímeket is faragtunk az együttes tagjainak
segítségével. „Macskazenéltünk”, daloltunk teljes átéléssel.
Olyan remek hangulatot teremtett a Szélkiáltó a hangversenyen, hogy a
gyerekek állítása szerint „ez volt a legjobb koncert”!
Köszönjük az együttes tagjainak ezt a csodás, maradandó zenei
élményt! Reméljük, hallhatjuk még őket máskor is Jánoshalmán!
Puskás Krisztina

2018. április

Víz Világnapja a Hunyadiban

Erdélyben jártunk

1990 óta minden év március 15-én delegáció látogat ki iskolánkból testvériskolánkba, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolába. Csak az
tudja, aki már átélte, hogy milyen odakint, 650 kilométerre Jánoshalmától megünnepelni nemzeti ünnepünket. Léleksimogató és lélekemelő érzés
ilyenkor barátainkkal együtt lenni. Hazulról érkezünk, de mégis hazamegyünk, hisz a haza ott van, ahol a barátaink vannak.

Iskolánkban minden évben megemlékezünk a Víz Világnapjáról.
Az idén élőképet alakítottunk az udvaron. Az iskola apraja-nagyja egy
óriási vízcseppet formázott.
Mindennapjaink egyik legtermészetesebb mozdulata, hogy kinyitjuk a
csapot, megtöltjük poharunkat és egy jót kortyolunk az egészséges ivóvízből.
De gondoltunk-e már arra, hogy hány és hány embernek nem adatik
meg ez a lehetőség?
Ezen a napon az volt a célunk, hogy minden diákunkban megfogalmazódjon: környezetünk minősége rajtunk múlik.
A gondolkodást egy kvíz-játékkal is motiváltuk, a részvevő osztályok
csapatait oklevéllel jutalmaztunk.

Alapkő
letételnél

Dalos pacsirtáink énekeltek a Jánoshalmi Járási Hivatal új épületének ünnepélyes alapkőletételénél 2018. március 22-én. Zámbó Luca 5. a, Csernák Réka 5. a, Tóth Flóra 3. a

Idén is toboroztunk!

Március 12-én Gergely napján iskolánk 4.a osztályos tanulói az óvodákba látogattak. Iskolánk hagyománya, hogy toborozzuk iskolánkba a nagycsoportos óvodásokat. A gergelyjárás népszokásának felelevenítéseként
minden óvodába ellátogattunk és előadtuk az óvodásoknak a műsorunkat.
Mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A nagycsoportosok
érdeklődve és figyelmesen hallgatták végig az iskolások műsorát, majd az
óvó nénik segítségével felkötötték szalagjaikat a zászlónkra. Ezt követően
megvendégelték a gyerekeket aprósüteményekkel és a felejthetetlen óvodai teával. Még finom adományokat – kolbászt, szalonnát, kalácsot és ször-

pöt – is gyűjtöttünk,
melyből jóízű lakomát csaptak a gyerekek az iskolában.
A gyerekek nagyon
ügyesen szerepeltek az óvodákban,
ami egy egész délelőttöt kitöltő, élményekben gazdag
program volt.
Pusenszki Mariann

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2018. április

Ének-zene verseny az
alsó tagozaton

2018. március 22-én került sor az alsó tagozatosok ének-zene versenyére.
A megmérettetést szorgos felkészülés előzte meg.
A verseny délutánján a díszteremben gyülekeztek a versenyzők és vendégek, s amíg a kezdésre vártunk, dalokkal igyekeztünk űzni a sokáig itt
maradt telet. A közös énekléssel oldottuk a feszültséget, ráhangolódtunk az
ünnepélyes pillanatokra.
Az első részben a hangszeres produkciókat hallgattuk meg, majd az
énekes műsorszámok következtek. A közönség nagy tapssal jutalmazta a
bátor kis versenyzőket, akiknek jólesett az elismerés.
A zsűri tanácskozása alatt felelevenítettünk egy virágvasárnapi népszokást, a kiszehajtást és zöldág-járást, s népdalt tanultunk közösen a szokáshoz kapcsolódóan. Ezután a vállalkozó szellemű gyermekek kis csoportokban népdalos kvízt tölthettek ki, amelynek megfejtését matricával
jutalmaztuk.
Ezután visszatért körünkbe a zsűri, s az elnök, Dudás Mária ismertette
az eredményeket, melyek a következőképpen alakultak:

Hangszeres kategória

I. Bognár Dorián 3.a
Különdíj: Nagy Zsófia, Matuz
Bianka, Prikidánovics Tamás 1.a
Dudás István Gábor 4.a
Énekes kategória
1. évfolyam
I. Dági Veronika 1.a
Körmös Lili 1.c
II. Dudás Zselyke 1.a
III. Lencse Dorka 1.c

2. évfolyam
I. Pajzer Míra, Szántó Mirella,
Mezei Maja 2.a
II. Ferenczi Hanna 2.c
III. Hegyi Olivér 2.c
3. évfolyam
I. Tóth Flóra 3.a
II. Lógó Bianka 3.c
III. Berecz Árpád 3.c
4. évfolyam
Különdíj: Schmelcz Ramóna 4.a

Gratulálok a versenyzőknek és felkészítőiknek!
Puskás Krisztina

Húsvét a „sváboknál” és a
jánoshalmi Hunyadiban

Kicsit korábban
érkezett az 5. a-ba a
húsvét.
Mint köztudott, a
magyaroknál húsvétkor a legények meglocsolják a lánykákat,
minek fejébe piros
tojást, virágot, némi
kosztot, na meg egy
kis pénzecskét kapnak
cserébe.
De mi van a sváboknál? Náluk nincs
locsolkodás.
Mégis találékonyak. Különféle játékos szokásaik vannak. Was denn?
Az egyik az „Eierpicken” vagyis a „tojástörés”. A párbajozók szembefordítják a
húsvéti tojásokat és fokozott erővel a másiknak nyomják, míg nem valamelyik el
nem törik. A győztesé egészben marad!
A másik az „Eierwerfen”, azaz a tojásdobálás, de ebben az esetben nem a tojást
dobjuk, hanem egy pénzérme élével megpróbáljuk eltalálni a tojást. Itt a lány tartja a tojást, és a fiú céloz. Sikertelen dobás esetén a leányt illeti a pénz. Figyelem
fiúk, semmi sietség, koncentráció!
Itt csak úgy repültek a jó magyar forintok. (az 5/10 Ft-os erre még nagyon jó!) Az
egyenjogúság jegyében a lányok is kipróbálhatták. Próbáljátok ki ti is!
Boldog, áldott húsvétot! Frohe Ostern!
Misalek Tibor

DALOS PACSIRTÁINK

Az FM ASzK Mezőgazdasági Intézmény volt a helyszíne az országos
tanulmányi versenynek, ahol a „Hunyadisok” daloltak és furulyáztak az
ünnepélyes zárórendezvényen.
Engi Attila, Török Szelina, Varga László 5.a osztályosok énekeltek,
Herczeg Márkó, László Alex és Rencsár Bálint 6.a osztályosok furulyáztak,
Gitáron kísért Balázsics Zoltán.

11. oldal

AZ ARANY-ÉV LEZÁRÁSA
Mint ismeretes, Arany János emlékének egy egész éves programsorozattal
adózott a magyar nemzet határainkon innen és túl. Születésének 200. évfordulója alkalmából megemlékezések sokaságával róttuk le mi is tiszteletünket a
költőóriás előtt. Kiállításokat, versenyeket, előadásokat szerveztünk a Hunyadi
Iskola diákjainak, hogy méltóképpen fejezhessék ki ők is szeretetüket és nagyrabecsülésüket nemzeti irodalmunk egyik legjelentősebb alakja előtt.
Az Arany-év zárásaként március 28-án intézményünkben valamennyi évfolyam számára olyan programot szerveztünk, melynek keretében – a diákok korosztályának megfelelően – a résztvevők számot adhattak irodalmi tájékozottságukról, az Arany-életmű ismeretéről.
A legkisebbek, az 5. évfolyamosok Petőfi Sándor „János vitéz” című elbeszélő
költeményéhez készítettek illusztrációkat.

A 6. évfolyam diákjai a „Ki mit tud a „Toldi”-ról és annak szerzőjéről?” elnevezésű irodalmi vetélkedőn mérték össze tudásukat. A verseny előtt a 6. c osztály tanulói egy „Toldi”-részlet dramatizált változatának bemutatásával biztosították a vetélkedőre való ráhangolódást. A komoly tudást igénylő versenyen 9,
egyenként 3 diákból álló csapat vett részt, és a következő eredmény született:
1. helyezett: pontazonosság miatt 2 csapat végzett az első helyen, az
egyik csapat tagjai voltak: Meggyesi Armand, Somogyi Anna és Tesch
Enikő/6.c. A másik csapat tagjai voltak: Liliom Martin, Szalai Dóra, Takács
Kristóf Zénó/6.c
2. helyezett: a Farkas Rebeka, Gáspár Zorán Zénó, Szegedi Daniella/6.c
helyezett: pontazonosság miatt itt is 2 csapat végzett: az egyik a Barna
Bálint és Török Máté összetételű csapat/6.a, a másik pedig az Ignácz Marcell, Rencsár Viktória és Szabó Rebeka összetételű csapat/ 6.a.
A 6. évfolyam diákjainak felkészítését, a színvonalas, látványos verseny megszervezését és lebonyolítását Garami Mária Renáta tanárnőnek
köszönhetjük.
A 7. évfolyam a „Ki tud többet Arany Jánosról?” elnevezésű irodalmi
vetélkedőn vettek részt. A verseny előtt - szintén a 6. c diákjai – „A walesi bárdok” című ballada dramatizált változatának bemutatásával biztosították a megfelelő hangulat megteremtését. A bemutató szintén Garami Mária
Renáta munkáját dicséri.

Itt is háromfős csapatok indultak, és a következő eredmény született:

1. helyezett: Dobos Csenge, Somosi Rebeka és Hallgas Katalin/7.c
2. helyezett: Horváth Ádám, Vörös Adrián és Vén Bendegúz/7.c
3. helyezett: Zámbó Zorka, Magyar Bálint és Tárnoki László/7.a
Ezen évfolyam diákjainak felkészítését, és a verseny lebonyolítását Vilidár-Varga Krisztina tanárnőnek köszönhetjük.
A 8. évfolyamos diákok – korosztályuknak megfelelően - már egy átfogóbb
irodalmi tájékozottságot igénylő vetélkedőn vehettek részt. A számukra megrendezett verseny témája a mindmáig legjelentősebb irodalmi folyóirat, a „Nyugat” első generációjának munkássága volt. Ady Endre, Kosztolányi Dezső,
Móricz Zsigm o n d ,
B a b i t s
Mihály, Tóth
Árpád és
Juhász Gyula pályájának és munkásságának
ismeretéről
adtak számot a 9 csapat résztvevői.
Ezen az
évfolyamon
a következő eredmény született:
1. helyezett: Dudás Gergő, Fehér László Levente és Horváth Zoltán/8.a
2. helyezett: Juhász Titanilla, Kovács Dániel és Otott-Kovács Patrik/8.c
3. helyezettek pontazonosság miatt: Hargitai Tünde, Lencse Bálint/8.c
Gilicze Alexandra, Kiss Enikő, Szénási Mónika/8.a
A versenysorozaton közel 70 diákunk tett tanúbizonyságot az Arany-életmű
ismeretéről, irodalmi, művészeti tájékozottságáról. Bátran állíthatjuk, hogy tartalmas, eredményes munkával zártuk az Arany-évet.

Szép, tiszta osztályok a Hunyadiban!

Az idei tanévben első alkalommal meghirdettük osztálytisztasági versenyünket.
A tantermek rendjének elbírálásakor több szempontot figyelembe véve
értékel a bizottság, mely az osztályok DÖK küldötteiből áll és minden nap
pontozzák a tisztaságot a felsős osztályokban.
Az értékelés során szerzett pontokról az osztályteremben naponta, a
faliújságon elhelyezett értékelőlapról hetente tájékozódhatnak a gyerekek.
Tanulóinkat arra szeretnénk nevelni, hogy szeressék és becsüljék meg

a tiszta, szép környezetüket, óvják osztályuk rendjét, tisztaságát. Havonta
kihirdetjük a TISZTA, RENDES OSZTÁLY címet melyhez oklevél és fincsi
torta jár.
Holtversenyben az első két osztály kapott tortát az 5.a és 7.c. Gratulálunk nekik!
A többieket pedig bízhatjuk, hogy még a következő hónapokban tegyenek az osztályuk és környezetünk tisztaságáért.
Baka Orsolya
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Nyílt nap a Hunyadiban

Színházi élményért nem
kell vidékre utaznia!

Nagy szeretettel vártuk a szülőket 2018. március 27-én délelőtt. Hagyományosan bemutatkoznak ilyenkor munka közben a leendő tanító nénik, és
megmutatjuk, hogyan folyik a munka az 1. osztályban. Csodálattal néztük,
hová jutottak legkisebbjeink pár hónap alatt.
Köszönjük minden bemutató órát tartó kollégánknak a színes, változatos
órákat, és nagyon köszönjük azoknak a szülőknek a részvételét, akik megtiszteltek bennünket ezen a napon.

TÉLŰZŐ KORCSOLYÁZÁS

Leghelyesebben írtak
Iskolánk hagyományaihoz híven ebben az évben is megrendeztük a
helyesíró versenyt 3-4. osztályos tanítványaink számára. A verseny célja:
anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az
anyanyelv szeretetének az erősítése. A gyerekek óriási lelkesedéssel, nagy
létszámban vettek részt a versenyen. Minden tanítványunk nagyon eredményesen szerepelt, hiszen mindennapi munkánk során tudatosítjuk bennük Nagy László gondolatait, miszerint nem elég magyar anyanyelvűnek
születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.

A jók között a legjobbak voltak:
3. évfolyam: I. Prikidánovics András 3. a II. Boros Kinga 3. c. III. Szécsi
Morgan 3.c.
4. évfolyam: I. Dági Attila 4. a, II. Almási Iringó 4. a, III. Raáb Dávid 4. a.
Csobánné Jelenics Klára (szervező)

Felhívás

A Jánoshalmáért Alapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben
is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök

Felhívás
Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a
jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103
Alapítvány kuratóriuma

Huszka Jenő Mária főhadnagy című látványos operettje
Jánoshalmán az
Imre Zoltán Művelődési Központban
új időpontban
2018. április 10-én (kedden) 19 órakor
a Pesti Művész Színház előadásában
Bár az operett nem éppen harcias műfaj - benne legfeljebb szerelmi csatározások zajlanak - Huszka Jenő Mária főhadnagya mégis a harctérre viszi nézőit. A
bécsi Leibstück Mária és a pesti jurátus, Jancsó Bálint szerelme ugyanis az 1848as forradalom és szabadságharc közepette bontakozik ki. Így nemcsak közöttük,
de körülöttük is puskaporos a levegő….
Jegyek 3500 Ft-ért vásárolhatók!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A tavaszi szünet előtt Szegeden jártak a „Hunyadisok” korcsolyázni.
Reméljük, ezzel végleg elűztük a hosszú telet, már vágyunk mindannyian a tavaszi napsütésre.

Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!

2018. április

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
munkáját.
A kedvezményezett adószáma:
18360952-1-03

A Magyar Galambtenyésztők
60. sz. Jánoshalmi Egyesülete
Kéri az adófizetőket, hogy
adójuk 1 százalékával segítsék munkájukat.

Az egyesület adószáma:
19987361-1-03
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Látogatás a Flieglnél!

Iskolánkban megkezdődtek a szintvizsgák

2017 végén az Agro Napló és a MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszközés Gépforgalmazók Országos Szövetsége) egy többfordulós vetélkedőt
(„Legyél Te is MezőgépÉSZ”) szervezett a mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító szakos középiskolások részére.
Iskolánkból is jelentkeztek diákok erre a megmérettetésre. A Zöldfülűek
csapata (tagjai: Kókai Dániel, Király Dániel, Hunyadi Ármin, Haszilló Dániel), minden fordulót sikerrel teljesített úgy, hogy országos szinten bekerült
a legjobb hat csapat közé, így döntőbe jutott. A döntőt 2018. január 25-én
rendeztek meg Budapesten, az AgrárgépShow-n, amelyen nagyon jó szerepléssel harmadik helyezést értek el.

Intézményünk tanüzemében március 20-án szépen szerepeltek gazdáink, akik növénytermesztés, gépészet, állattartás és kertészet tantárgy
gyakorlati feladataiból vizsgáztak, jól megfelelt minősítéssel.
2018. március .20-a és április 17-e között a Mezőgazdasági gépész,
Gazda és Családi gazdálkodó szakmát elsajátító 9. évfolyamos tanulóink
szintvizsgát tesznek.
A 2004. óta bevezetésre került gyakorlati szintvizsga célja, hogy a tanulók és a képzőhely oktatói reális képet kapjanak munkájukról, illetve arról,
hogyan teljesítették a vizsgázók időarányosan a szakmai követelményeket.
A tanulók vizsgatapasztalatokat szereznek, javul az önállóságuk, megtanulnak gazdálkodni az idővel. Az oktatók a rendszeres felkészítés folyamatában módszertani tapasztalatokra tesznek szert.

Kiemelkedő teljesítményéért dicséretet kapott Kis Péter kiskunfélegyházi, Kucsera Barnabás bácsalmási, Vecsernyés Dominik kéleshalmi és Zámbó Milán kunbajai tanulónk. Felkészítő oktatóik Királyné Kalamár Zsófia,
Zámbó Imre és Horváth Ferenc.
Összességében elmondható, hogy a vizsgáztató elnök, elnökségi tag,
segítő tanárok maximálisan támogatták a vizsga sikeres megszervezését. A vizsga előkészítésében, a vizsga lebonyolításában és az összefoglaló szakmai értékelés elkészítésében is köszönetre méltó teljesítményt
nyújtottak.
Zadravecz György
gyakorlati oktatásvezető

A versenyben a szakmai tapasztalat mellett értékes nyereményeket is
szereztek diákjaink.
Az egyik nyeremény a Fliegl Abda Gépgyártó Kft gyárának meglátogatása volt, ahol a szervezők nagy vendégszeretettel fogadták a tanulókat
és tanárukat, Juhász Jánost. Március 12-én délután egy gokartozás várta őket a győrújbaráti E-kart ringen, amely nagyon jó csapatépítő program
volt. Másnap, Abdán, a Fliegl gyárban előadást tartottak a cég történetéről,
az ott készülő pótkocsik, tartálykocsik technikai sajátosságaikról, újdonságokról. Az elmélet után jött a gyárlátogatás ahol megtekinthették, hogyan
is készülnek a Fliegl pótkocsik. A gyerekek nagyon érdeklődőek voltak,
melyet a szervezők is megjegyeztek: „Üdítő volt ennyire érdeklődő, a szakma iránt elhivatott fiatalemberek társaságában tölteni a napot.”
J. J.

Remek meccs, remek helyszínen
A Zöldfülűek egy másik ajándékot is kaptak a
MezőgépÉSZek versenyen való sikeres szereplésükért.
Ezt az ajándékot az MKB Bank ajánlotta fel az
első három helyezést elért csapatnak.
2018. március 17-én Budapesten, a Groupama
Arénába az FTC-Puskás Akadémia futballmeccsre kaptak jegyeket, az MKB Bank Skyboxába. Nem
mindennapi élményben volt részük, hiszen a Skybox egy 16 fős szoba, amelyből kiváló kilátás nyílik
a pályára, emellett exkluzív kiszolgálásban részesülnek a vendégek. (korlátlan étel, italfogyasztás)
Négy gólt hozó, fordulatokban gazdag meccset
láthattak a résztvevők és ezen felül kedves, kiszolgálásban volt részük, felejthetetlen élményekkel
gazdagodtak.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönet a Fliegl Abda Gépgyártó Kft-nek a MKB
banknak a remek programokért, és az iskola vezetésének, amely lehetővé tette a helyszínekre való
eljutást!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSZKTV-n a jánoshalmi szakisok
Iskolánk tanulói már évek óta részt vesznek a három fordulós OSZKTV-n (Országos
Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi
Verseny) humán tantárgycsoport (történelem-magyar) kategóriában. Annak ellenére,
hogy a szakközépiskolás gyerekek inkább
a szakma iránt érdeklődnek, jó tapasztalni, hogy minden évben vannak diákok, akik
szívesen vállalják közismereti tantárgyakból
is a megmérettetést.
Az első iskolai fordulóban 11 diákunk írta
meg a feladatsort, akik közül ketten jutottak
a második (regionális) fordulóba, amelyet
2018. március 9-én rendeztek meg Szegeden. Regionális fordulóba jutott diákok:
Vakula Dávid (9.a), Sallai Zoltán (10.c), felkészítő tanáruk: Juhász János
A második megmérettetésen is sikerrel
szerepeltek tanulóink, Vakula Dávid megyei
8., Sallai Zoltán megyei 11. helyezést ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáruknak is!
FAMSZK J. J.

2018. 03. 06..

FM Kelet Magyarországi Agrár-szakképző Központ
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

SAJTÓKÖZLEMÉNY		
KOLLÉGIUMOK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
JÁNOSHALMÁN ÉS PÉTERVÁSÁRÁN
A Széchenyi 2020 programban meghirdetett KEHOP 5.2.1016 projekt keretében európai uniós támogatással valósult
meg az intézmény két kollégium épületének energetikai
korszerűsítése, 83,64 millió forint támogatási összegből.
A projekt során a jánoshalmai kollégium épületén külső
nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés és a tetőszerkezeten egy 9,36 kWp teljesítményű HMKE kivitelezése történt meg.
A pétervásárai kollégium épületén külső nyílászáró csere
és a tetőszerkezeten egy 6,24 kWp teljesítményű HMKE
valósult meg.
A kivitelezés a FEHÉRÉP Kft. fővállalkozásában készült el.
A fejlesztés eredményeként az iskola elektromos áram, valamint fűtési célú földgáz felhasználása
– ezzel együtt a CO2 kibocsátása is – lényegesen csökken.
A beruházást Dr. Szinay Attila, a Földművelésügyi Minisztérium Jogi és Igazgatásügyi helyettes államtitkára és Bányai
Gábor, a térség országgyűlési képviselője adta át ünnepélyes keretek között.
A projektről bővebb információt a www.vmaszk.hu/kehop
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Szabó István projektmenedzser

+36703382749, szabo.istvan@vmaszk.hu
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2018-ban is sikeresen szerepeltek a végzős gépésztechnikusaink
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen
res bálázóból álló gépkapcsolatot kellett beállítani és előkészíteni üzemeltetetésre.

A 2017/2018-as tanévben is a Mezőgazdasági Gépésztechnikus képzést folytató iskolák számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara írta ki
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt. Az idei tanévben két végzős
gépésztechnikus osztály van az intézményünkben. Érettségi után a 2016ban beiskolázott tanulók még kétéves képzésben, a 2017-ben a beiratkozott gyerekek csak egyéves szakmai képzésben vesznek részt.
A jánoshalmi FM ASZK végzős technikusai közül hét tanulót lehetett
nevezni a versenyre. Az írásbeli elődöntőre 2018. január 26.-án került sor
Gödöllőn a Szent István Egyetemen. A megoldandó feladatok teljesen megfeleltek a vizsga követelményeknek, a feladatok kiértékelése után három
tanulónk jutott az országos döntőbe.

A döntő helyszíne az ország egyik kiválasztott mezőgazdasági gépészképzést folytató iskolájában kerül megrendezésre. Az idei tanévben a
tavalyi sikeres rendezésnek és magas színvonalú szakmai feladatoknak
köszönhetően Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jánoshalmi iskolát kérte fel a verseny megszervezésére, amelyet a szaktanárok már novemberben elkezdtek.

A megmérettetésre 2018. 03. 26. és 28. között került sor. A döntőbe jutott
tizennyolc tanulóknak gyakorlatból feladatok végrehajtásával és az elméleti tantárgyakból pedig szóban kellett számot adni. Az értékelés követelmények teljesen megegyeztek a szakmai és vizsgakövetelményben kiírtakkal.
A szóbeli feleleteket és a gyakorlati vizsgatevékenységeket az iskolánktól független szakmai versenybizottság értékelte: Dr. Hentz Károly a versenybizottság elnöke, Dr. Nagy Béla, Nagy László versenybizottság tagjai.
Gyakorlati feladatotokat három témakörben kellett megoldani:

A jánoshalmi országos döntő magas szintű megszervezéséhez és a
tanulók sikeres szerepléséhez külső vállalkozások is hozzá járultak.
Iskolánk a bajai székhelyű Axiál Kft-vel régóta jó kapcsolatot ápol. A tulajdonosok, Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor Gyöngyi az alkalmazottaikon keresztül támogatják iskolánkat segítve ezzel gyakorlati oktatás színvonalának az emelését és a versenyekre való felkészülést. Az idei évben
is a mezőgazdasági erő és munkagépszerelés, beállítást az Axiál Kft bajai
központjában valósítottuk meg. A feladathoz a vállalat hét darab teljesen
új CLAAS ARION 400, 500 és 600-as sorozatú traktort és a hozzá kapcsolt szintén vadonatúj CLAAS Variant 460 típusú hevederes bálázót biztosított, így ezen feladat részt is maximálisan meg tudtuk szervezni. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani Harsányi Zsolt és Harsányiné Fodor
Gyöngyi tulajdonosoknak a támogatásért, amellyel hozzá járultak az eredmény eléréséhez és a versenyzők értékes díjazásához. Köszönjük az Axiál
Kft dolgozóinak Büksi János szervezetfejlesztési igazgatónak, Rittgasszer
Péternek, szervizüzletág igazgatóhelyettesének, Major Vilmos szervizmérnöknek, Lakics Levente szervizszerelőnek a sok segítséget és támogatást.

Fémmegmunkálás témakörben, a beállítandó bálázó egy alkatrészét kellett elkészíteni.

Munkagép üzemeltetés témakörben, az idén is a szántóversenyre
készültünk, de a tavaszba jött tél közbe szólt és így a versenykiírásnak
megfelelően a műbarázdás eke beállításra került sor.
A verseny utolsó napján a gödöllői elődöntőben és a jánoshalmi döntőben nyújtott teljesítmények értékelése és összegzése után, iskolánk 14.T
osztályos tanulója Kiss Ádám teljesítményével az abszolút első helyezést
szerezte meg. Ádám az írásbeli és a szóbeli tevékenységével is az első
helyezést érte el. Intézményünk másik diákja Miskolczi Dániel Márton 13.T
osztályos tanuló összesítésben a 4. helyezést szerezte meg. Dániel a részfeladatok közül a gépszerelés beállításban szerezte meg az első helyezést. Intézményünk harmadik tanulója Szegedi János (14.T) összesítésben
a 7. helyet szerezte meg. A versenyen elért teljesítményükkel mind hárman
megszerezték a jeles Mezőgazdasági Gépésztechnikus bizonyítványt. Az
erős mezőnyt jelzi, hogy a tizennyolc tanuló közül az első kilenc jeles technikus bizonyítványt szerzett.
A tanulók felkészítését a szaktanárok már decemberben elkezdték és
egészen versenyig folytatták.
Felkészítő elméleti szaktanárok: Berta László, Éder János, Juhász Zoltán, Zámbó Gábor.
Felkészítő gyakorlati szaktanárok: Dénes Gábor, Kasziba Gábor, Kozla
Krisztián, Szakál László, Szalma István.
Helyezések:
III. helyezés: Cseh Bence, Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium, és Szakközépiskola,Csorna
II. helyezés: Gaál Ernő, Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium
és Szakközépiskola, Csorna
I. helyezés: Kiss Ádám, FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium és Kollégium, Jánoshalma

Köszönjük az Axiál Kt.-nek a Mezőgazdasági Gépésztechnikus Verseny
mindenkori győztes tanulójának és felkészítő tanárának felajánlott és átadott vándorserleget, amely a versenyzőt és iskolájának munkáját tünteti ki.
A RENNER Bt. a jánoshalmi AGROPRODUKT Kft. erőgépek átadásával és értékes díjakkal segítette a verseny nívós megrendezését. Köszönjük!
A versenybizottság elnöke Dr. Hentz Károly és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara verseny koordinátora, Orosz György szakreferens, elismeréssel szóltak a verseny szervezéséről az iskola dolgozóinak összehangolt
munkájáról a színvonalas verseny feladatókról. Megköszönték Taskovics
Péter főigazgatónak, hogy két tanévben is felvállalta a házigazda feladatit.
Köszönték a szervezők munkáját, kiemelték Zadravecz György gyakorlati
oktatásvezető előkészítő és irányító munkáját.
Köszönjük a műsorokban közreműködő szereplőknek, tánccsoportnak,
a fellépést és ismételten köszönjük minden támogatónknak, hogy hozzájárultak a sikerhez.
Támogatóink:
AXIÁL Kft. (Baja), Agroprodukt Kft. (Jánoshalma), Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Budapest), Herman Ottó Intézet (Budapest), Renner Bt.
(Jánoshalma), WÜRTH Szereléstechnikai Kft. (Budaörs), Febagro Zrt (Felsőszentiván), Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. (Jánoshalma), KUNVIN Kft.(Jánoshalma), Király Lovastanya (Jánoshalma), Magyar Szántóverseny Egyesület és Agro Napló.

1 % -KAL A HELYI
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban is az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550 -1- 03

Köszönettel: a HKKE vezetősége

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS
EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe: 6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

Felhívás

Mezőgazdasági erő és munkagépszerelés, beállítás témakörből, ahol
CLAAS ARION traktor és a hozzá kapcsolt CLAAS Variant 460 hevede-

Az FM Agrárszakképzési Főosztály, főosztályvezető - helyettese, Botka
Kovács Judit az első helyezett Kiss Ádámnak iskolánk tanulójának átadja,
az első helyezetnek járó kupát.
A versenyzőknek és a felkészítőiknek is gratulálunk az elért eredményekért!

Jánoshalma Városi Rádióklub
Sportegyesület Kéri, hogy
ebben az évben is segítsék személyi
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03
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2018. évi borverseny
folytatása

A XXVIII. Felső Bácskai borversenyre benevezett Jánoshalma
város által díjazott legjobb:
fehérbor Kunvin Kft Chardonnay
rosé bor Zámbó Zoltán Kékfrankos
vörösbor Hugyi Mihály Kékfrankos
A díjakat átadta Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere.
A XXVIII. Felső Bácskai borversenyre benevezett Gazdaköri tag
által készített legjobb:
fehérbor Kunvin Kft Chardonnay
rosé bor Kiss Ferenc (Borota) Kékfrankos
vörösbor Hugyi Mihály Kékfrankos
A díjakat átadta Kiss István a Gazdakör alelnöke.
A XXVIII. Felső Bácskai borversenyre benevezett legjobb Bácskai bor, a Duna Borrégió különdíját kapta:
Antal Pincészet Néró Rosé
A felajánló Kunsági Borvidék
A díjat átadta Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere.
A XXVIII. Felső Bácskai borversenyre benevezett legmagasabb
pontszámot elért bor:
Koch Csaba Cabernet Sauvignon Barigue
A díj felajánlója Bányai Gábor országgyűlési képviselő.
A díjat átadta Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere.
A XXVIII. Felső Bácskai borversenyre benevezett legjobb Jánoshalmi tájjellegű bor:
Gál Sándor Kadarka
A díjat átadta Dági József a Gazdakör tiszteletbeli elnöke.
A XXVIII. Felső Bácskai borversenyre benevezett hegyközségi
tag által készített legjobb:
fehérbor Ádám Gyula (Kunvin Kft) Chardonnay
rosé bor Ádám Gyula (Kunvin Kft) Kékfrankos
vörösbor Ádám Gyula (Kunvin kft) Cabernet
Sauvignon
A díjakat átadta Nagy István a Felső Bácskai Hegyközség
hegybírója.
Az elért eredményekhez gratulálunk, a 2018-as évben jó szőlőtermést és borászkodást, a borversenyen részvett borászoknak.
Újra várjuk a 2019. évben is a nemes nedűket készítő és szerető borbarátokat, a XXIX. alkalommal megrendezésre kerülő
Felső Bácskai borversenyre.
Farkas László
Gazdakör elnöke

A jelen lépései a jövő
értékeivé válnak

TOP FEJLESZTÉSEK JÁNOSHALMI JÁRÁS
Példaértékű együttműködés mentén valósulnak meg a Területi- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében azok a projektek, amelyek sok esetben, akár évtizedek óta várattak magukra. A Jánoshalmi járás tekintetében is számos település kapott
lehetőséget a fejlődésre, megannyi projekt indult útjára a tavalyi és az idei évben egyaránt.
Bács-Kiskun megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte a térségünkben,
melyek során a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a híd szerepét látja el a pályázatok
koordinálásával, szakmai előkészítésével és magvalósításával, hogy az itt élők életminősége, gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen a térség népességmegtartó képességének.
A jelenleg folyamatban lévő, 2014-2020-as pályázati ciklusban, a megye szinte egésze
meg tud újulni.
A Jánoshalmi járás több mint 2 milliárd forintnyi támogatásra pályázott sikerrel ezideáig,
melyet az 1. sz mellékelt grafikon tartalmaz. Jánoshalma rendelkezik az elmúlt időszakban
kialakított fejlett üzleti alapinfrastruktúrával, amely még számos betelepülni vágyó vállalkozás számára tud megfelelő működési lehetőséget biztosítani. Az üzleti környezet további
fejlesztésére kapott TOP forrásból a város 450 millió forintnyi támogatást, mely hozzájárul
az új befektetések városba településéhez, és kiemelkedő jelentőségű a helyi foglalkoztatási szektor megerősítéséhez.
A jövedelemtermelés és a foglalkoztatás növelése érdekében Mélykút Város Önkormányzata iparterületet kíván kialakítani a termelő-szolgáltató vállalkozások részére, mint
megfelelő üzleti környezetet, melyre szintén TOP-os forrásból több mint 250 millió forint
támogatást kapott.
A Jánoshalmi járás ipari területek fejlesztésére kapta a legtöbb támogatást, de mindezek mellett megvalósul energetikai, környezetvédelmi, közlekedési és az egészségügyi
alapellátás fejlesztése is.
A térség teljes területére kiterjedő fejlesztések, a gazdaság egészét támogató intézkedések fontos szerepet játszanak a lakosság életszínvonalának emelésében, a vállalkozói környezet fejlesztésében, a helyben való boldogulás biztosításában. Ezen lehetőségek, mindmind azt a célt szolgálják, hogy megyénkben legyen jelene és jövője minden itt élőnek.

Kecskemét, 2018.04.05.

Debreceni Vanda
Elnöki kabinet

15. oldal

A dietetikus tanácsai

Mi kerül az
asztalunkra?
Sajnos mindannyian tudjuk, hogy a tudatos és egészséges táplálkozást
télen nem könnyű betartani. A meleg szobában ülve sokkal jobban kívánjuk meg az édességeket, zsírdúsabb ételeket, mint nyáron 30 fokban.
A tavasz közeledtével, azonban könnyebb dolgunk van, hiszen a friss
zöldségek, gyümölcsök beszerzése is sokkal könnyebb és szervezetünk
is jobban kívánja ezeket. Legelőször március elején a retekkel találkozhatunk a piacokon, majd a spenóttal és március végén a medvehagymával.
A többi tavaszi zöldségre „sajnos” várni kell áprilisig.
Most a hangsúly a zsenge, leveles zöldségeken van, amelyek jellemzően ebben az évszakban teremnek. Ezek könnyen beszerezhetők a zöldségárusnál vagy a piacon: brokkoli, burgonya, fejes saláta, karalábé ,
medvehagyma, paradicsom, retek, spárga, spenót stb.
A hónapos retek az egyik legkorábban fogyasztható zöldség, mivel
nagyon jól tűri a hideget, sőt akár a fagyot is.
A fóliában termelt saláta félék vitamintartalma nem olyan magas, de
hamarosan szabadföldi leveleket is beszerezhetünk. Üdítő, savanykás íze
van, és rosttartalmának köszönhetően segíti az emésztést.
A spárgát, az egyik legegészségesebb zöldségként tartják számon.
Nem csak gazdag fehérjeforrás és alacsony kalória tartalmú, de rengeteg
rostot is tartalmaz. Könnyen elérhető és jótékony hatással van az emésztésre. Kora tavasszal segít feltölteni a vitaminhiányos szervezet tartalékait.
A spenót igazi megosztó zöldség – de érdemes neki még egy esélyt
adni. Aki nem szereti főzelékként, próbálja ki nyersen, salátaként. Bár
egész évben lehet szedni, ilyenkor tavasszal a legfinomabb – tele van
élettel, nedvességgel, vitaminokkal
Az igazi tavaszi gyümölcsök sajnos „csak” a tavasz végén, nyár elején
érnek be. Ilyen az eper, a cseresznye, a meggy, a málna, a szeder, a ribizli
és a barackok is. Ezekből remek gyümwölcssalátákat vagy süteményeket
készíthetünk, de persze nyersen a legegészségesebbek.
Az eper igazi szupergyümölcs. Nem elég, hogy több C-vitamin van benne, mint a citromban és a narancsban, de nagyon finom is.
A málna antioxidáns gyümölcsként óvja a szervezetet a szabadgyökök
sejtszintű rongálásától, rostjai és pektintartalma pedig segítik az emésztést.
A pirosribizli szerezhető be legkönnyebben, de a fekete és a fehér gyümölcsök is számtalan pozitív hatással rendelkeznek. A benne találhat antioxidánsok miatt a rákmegelőző gyümölcsök között szerepel.
Naponta legalább öt adag zöldséget és gyümölcsöt lenne szükséges
minden embernek fogyasztania. Persze mindig friss és idénygyümölcsöt
érdemes vásárolni.
Faragóné Hován Éva Dietetikus
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Állattartók figyelem!
Napos és
előnevelt
baromfik
előjegyzése

a Bajai utcai és Mélykúti
utcai Tápboltokban
valamint
elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán E.V.

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

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni: 06-30-655-41-77
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!

BOR
A MINDENNAPOKRA!

STÍLUS
ÜZLET
Szuperáras hetek”
egész áprilisban!
Hetente más-más
termékek hihetetlen
áron, csak 1 hétig!
Részleteket keresse
üzletünkben
április 7-től!

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Dági Józsefné
Komáromi Margitra,

akit immár 4. éve,
Gyümölcsoltó Boldogasszony reggelén
a Jó Isten magához szólította.
Emléke szívünkben örökké él.
Szerető férje, leányai és barátai

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízásából 2018. március hónapjában a következő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Évinger István
élt: 84 évet Csaplár József
élt: 80 évet
Csathó József
élt: 76 évet Szűcs Lajos
élt: 78 évet
Burai Károly
élt: 66 évet Agócs Máté
élt: 83 évet
Kiss Sándor
élt: 46 évet Majer Józsefné
Laczkóczki Istvánné
sz: Kancsár Terézia
élt: 87 évet
sz: Simovics Margit
élt: 88 évet
Rózsa Kálmánné
Kovács Antalné
élt: 88 évet
sz: Jónás Mária
élt: 94 évet sz: Oszucskó Franciska
Zsebi Jánosné
Horváth Imréné
sz: Magyarfi Julianna
élt: 74 évet sz: Bényi Erzsébet
élt: 78 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Hangya ABC és
Non-Stop mini ABC
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Áprilisi ajánlata

Hentes sertés virsli
849-Ft/kg
Hentes cigány sonka
1899-Ft/kg
Arany Fácán
dobozos sör Alk.:4% V/V 0,5l
189-Ft/db (378-Ft/l)
Lenor öblítő koncentrátum 930ml 559-Ft/db (601,03Ft/l)
Fagyasztott, előfőzött marha pacal
1 kg-os és csak a Hangya ABC-ben!)
1359-Ft/cs
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Továbbra is szeretettel váruk minden vásárlónkat!

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

Dobogós helyen
a jánoshalmiak
A kiskunhalasi tűzoltóságon rendezték
meg négy járás, a jánoshalmi, kiskunmajsai, a kiskunhalasi és a kiskőrösi területi versenyét szerda délelőtt általános és
középiskolások számára. A vetélkedésen
11 iskola csapata vett részt, köztük a határon túlról, a vajdaságból érkezett bajmoki
iskolások csapata.
A hagyományos tűzoltó ismereteken túl
elsősegélynyújtásban, gátépítésben és a
veszélyes anyagok felismerése területén
is bizonyítaniuk kellett a diákoknak elméletben és gyakorlatban egyaránt. Többek
között egy szimulált gázrobbanás helyszínén kellett a diákoknak sérülteket ellátni,
valamint egy lesötétített helyiségben különböző tárgyakat megtalálniuk. A feladatok
összeállítása során különös figyelmet fordítottak a szervezők arra, hogy valóban csak
a megfelelő ismeretanyaggal rendelkező
csapatok végezzenek a legjobb helyen.
Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője összességében felkészültnek értékelte a
versenyen résztvevő csapatokat.
A középiskolák közül a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának
csapata lett az első, a második a Jánoshalmi FM ASZK Szakképző Iskola és Kollégium, a harmadik a KSZC Vári Szabó István
Szakképző Iskola csapata lett. A kategória
győztes csapatai a megyei ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre jutottak tovább.
Gratulálunk
b. s. & halasmedia.hu

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

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

Tel.: 06-20-32 39 906

2018. április
18-án lesz vásár
Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő
telefonszáma:

06-30/565-37-58
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JFC Márciusi eredményei
A Jánoshalmi FC felnőtt és U-19 csapata a télies időjárás miatt sajnos nem tudta lejátszani a tavaszi bajnoki idény első 4 mérkőzését. E találkozókat az MLSZ
áprilisi, illetve májusi időpontokra halasztotta. Így számunkra a szezon az ötödik fordulóval kezdődött. Mindjárt egy rangadóval.
Március 25.
Felnőtt Megyei I. o. mérkőzés

„Csak a gólarány volt kérdéses”
Jánoshalmi FC- Faddikorr Kiskunhalas 2:0 (1:0)

Gólszerzők: Stojanovic Milos, Harnos Zoltán Dániel
A jól védekező Kiskunhalas az első félidőben megnehezítette csapatunk dolgát. A mérkőzés második részében
azonban feltűnt a két együttes közötti erőállapot-béli különbség. Csapatunk 3 nagy gólhelyzet kihagyása
ellenére is biztos győzelmet könyvelhetett el.
Florin Nenad vezetőedző: – Csapatom okosan küzdött a keményen( időnként durván) védekező Halasiak
ellen. A mérkőzés eredménye ugyan reális, még is kár
a sok kihagyott helyzetért.
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Faddikorr Kiskunhalas 3:2 (2:0)

A JFC gólszerzői: Szász Roland, Délceg Dusán, Földes Péter Barnabás
Végre U-19 -es csapatunk kihasználta gólhelyzeteit, s
megérdemelt győzelmet aratott.

Március 31.
Felnőtt megyei I.-o. mérkőzés

17. oldal

Jánoshalmi sikerek a fekvenyomó
diákolimpia országos döntőjében
A Magyar Diáksport és
a Magyar Erőemelő Szövetség közös rendezésében
március 24-25 között mint
egy 500 tanuló részvételével Encsen került megtartásra a fekvenyomók „ diákolimpiája”.
A jánoshalmi MG Gimnázium és Szakközép Iskola
tanulói a hagyományoknak
megfelelően ismételten sikeresen szerepeltek.
A 83 kg.-os súlycsoportban Lázár Dominik 122,5
kg teljesítménnyel arany
érmet, Vinkó Gábor 120 kg.
teljesítménnyel ezüst érmet
nyert.
A 105 kg-os súlycsoportban abszolút esélyes Kolompár Krisztián betegség miatt
a versenyen nem tudott
részt venni.
A diákokat a versenyre
id. Haász László edző és
ífj. Haász László testnevelő
tanár készítette fel.
A tanulók legközelebb az
országos felnőtt bajnokságon vesznek részt.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez.
HAÁSZ

„Igazi megyei rangadót láthattunk
– a zord időjárás ellenére”
Kecskeméti LC KFT- Jánoshalmi FC 2:1 (0:0)
Gólszerzők: Salami Eugene, Balog Szabolcs Marcell,
illetve Andelic Nemanja
Mindkét fél bizonyítani akart közönségének, s önmagának. Ezért az első perctől fogva óriási taktikai csata
folyt, amit az özönvíz szerű eső időnként megnehezített. Egyenlő erők küzdelméből végül a hazai pálya előnyét élvező Kecskemétiek kerültek ki győztesen.
Nenad Florin vezetőedző: – Sajnos nem tudtunk a legjobb felállásban kezdeni, ám így is kitűnő mérkőzést
vívtunk a listavezetővel. Vereségünk ellenére gratulálok
csapatomnak csodálatos küzdeni tudásáért.
U-19-es mérkőzés
Kecskeméti LC KFT- Jánoshalmi FC 2:2 (1:0)

Gólszerzők: Róza Károly Flávió 2, ill. Tusori Lajos Gergő, Délceg Dusán
Utánpótlás csapatunk ismét kitűnően küzdött, s megérdemelten hozta haza a bajnoki pontot.
U-16-os mérkőzés:
Jánoshalmi FC- Kelebia 4:4 ( 2:4)

A JFC gólszerzői: Mezei Tamás, Rencsár Levente, Mike
Márk, Kovács Kristóf
Küzdelmes mérkőzésen a második félidőben játékosaink ráéreztek, hogy akár meg is nyerhetik a meccset
A JFC felnőtt és Ifi csapatainak következő bajnoki mérkőzése április 8-án lesz.
14 illetve 16.30-kor fogadjuk a Kunszállás csapatát.

A Fröccs FC nyerte a Március Kupát
Újabb hónap újabb kupa! Ezúttal március 15-én rendezett a Városgazda
kft egy egynapos labdarúgó tornát. Az időpont ideális volt, hiszen a 4 napos
ünnep lehetőséget adott a csapatoknak kipihenni a torna fáradalmait.
Szükség is volt a pihenőre, hiszen a foci reggel 8:00-kor kezdődött és
este 19:00 órakor volt az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol a díjak átadásában Czeller Zoltán Polgármester Úr, valamint Juhász Zsolt, a Városgazda Kft Ügyvezető Igazgatója segített. Külön köszönet mindkettőjüknek,
hogy a nemzeti ünnepen is időt szakítottak a rendezvényen való részvételre, és jelenlétükkel is emelték a torna színvonalát!
Lassan megszokottá válik, hogy a jánoshalmi tornákra túljelentkezés
van. Nem volt ez másképpen most sem, hiszen 17 csapat adta be nevezési szándékát. Azonban ennyi csapatot nem lehet egy napos tornára bezsúfolni, különösen, ha az eddig tartott filozófiánkhoz hűek akarunk maradni,
miszerint baráti hangulatban szeretnénk minél több sportolási lehetőséget
biztosítani mindenkinek.
A mostani lebonyolításban a csapatok 5-6 mérkőzést játszottak, amit
még a legjobb edzettségi állapotban lévő játékosok is megéreztek!
A sok mérkőzés miatt mindössze 2 perc szünet volt egy-egy meccs
között, de a csapatok tartották az időt és pontosan tudott haladni a forgatókönyv, így a sport kapta a főszerepet ezen a napon! Szerencsére a csapatok nem csak ebben voltak partnerek, hanem egész nap fegyelmezetten
és sportszerűen küzdött mindenki, hogy elérje a maga által kitűzött célokat.
Szervezőként igazán öröm volt látni, hogy mindenki méltósággal viselte a
bekapott gólt, vagy a vereséget, sportszerűen ünnepelte a győzelmet, és
szabálytalanság is csak ritkán csúszott be, ahol a szándékosság kizárható
volt. Szóval igazán jó hangulatban zajlott a kupa!
Ami külön öröm számunkra, hogy egyre több jánoshalmi csapat jelentkezik a tornákra. Talán kezdik látni, hogy nem az eredményesség a legfontosabb ezen a tornákon, hanem, hogy a barátok összejöjjenek, közösen részt
vegyenek egy rendezvényen. Büfé biztosítva van a megjelentek számára
Gilicze Attila által, így mindenki talál magának enni-inni valót ízlése szerint.
Az első tornán még csak kettő jánoshalmi csapat adta be nevezését szerencsére ez a mostani Március Kupán már hétre nőtt. Örömmel fogadtuk
Ruskó Attila által támogatott Abi Bau csapatát, akik annak ellenére, hogy
első ízben álltak össze, tisztes helyt álltak!
A kupának üde színfoltja volt a Szedett-vedett együttes, akik nagyon fiatal alakulat. Borotai fiatalok alkották az együttest, kiegészülve Kecskeméten focizó társaikkal. Igen szimpatikus játékkal a 3. helyet sikerült megszerezniük.
A tornát végül a Fröccs FC nyerte, a döntőben magabiztos játékkal sikerült legyőzni a Jankovác Bt-t! Ezzel Fenyvesi Csaba együttese, akik minden tornán részt vesznek, megszerezték első kupagyőzelmüket és számítani lehet rá, hogy ez nem az utolsó volt, mert tele vannak tehetséges fiatalokkal, akik egyre inkább összeszoknak a pályán!
A torna végeredménye:
1. Fröccs FC
2. Jankovác BT
3. Szedett-vedettek
4. Mennyei Megyei
5. Harmadnaposok
6. H-Z Tetőszervíz
7. HEFA
8. Abi Bau
9. Sevilla Se Kanál
10. Menekül(je)tek
11. Pitbull
A torna legjobb játékosa: Bogdán Róbert (Jankovác BT)
A torna legjobb kapusa: Borka Barnabás (Fröccs FC)
Gólkirály: Perlaki Szilárd (Szedett-vedettek)
Április elején megrendezzük az I. Egyérintő Kupát, ami a labdarúgásnak
egy kicsit módosított formája, de izgalmas, fordulatos játék. Reméljük, hogy
tetszeni fog a csapatoknak és ebből is sikerül hagyományt teremteni!

A torna legjobb kapusa Borka Barnabás (Fröccs FC)
Díjátadó ünnepség III. helyezett Szedett-vedett-nek

A torna legjobb játékosa Bogdán Róbert (Jankovác BT)
A torna győztese, Fröccs FC

Abi Bau csapata (csapatvezető: Ruskó Attila)
Díjátadó ünnepség II. helyezett Jankovác Bt-nek

Díjátadó ünnepség II. helyezett Jankovác Bt-nek

III. helyezett, Szedett-vedettek
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Rendőrségi hírek

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a 06-20/539-64-99 számon hívható
Eljárás indult Á. J. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2018. március 11-én 08
óra és 2018. március 12-én 08 óra közötti időpontban a
belterületi évek óta laktalan házának nagykapuját kifeszítve az udvarba bejutott, és ott a ház bejárati ajtaját befeszítve a házból eltulajdonított 2 db gázpalackot,
1 db gáztűzhelyet, 1 db kombinált hűtőt és különböző
konyhai felszereléseket kb. 50.000 Ft értékben, rongálással kb.: 1.000 Ft.
A Jánoshalma Rendőrőrs körzeti megbízottjai rövid
időn belül elfogták a betöréssel megalapozottan gyanúsítható H. D. és M. F. J. helyi lakosokat, akiktől az eltulajdonított tárgyak lefoglalásra kerültek.
T. V. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018.
március 21-én 08 és 09 óra közötti időben - míg ő a piacra
ment - a házának udvarába feltehetően a kerítésen átmászva behatolt és a nyitott épületből 700 000 Ft készpénzt tulajdonított el.

Még a bejelentés napján elfogásra került B.J. és K.R. helyi
lakosok, akik beismerték a bűncselekmény elkövetését.
Tekintettel arra, hogy B. J. a közelmúltban már követett el
vagyon elleni bűncselekményt, ezért őrizetbe vételére, majd
a Kiskunhalasi Járásbíróság által előzetes letartóztatásának
elrendelésére került sor.
K. J. M. kéleshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. március 24-én 16 óra és 2018. március
26-án 08 óra közötti időben a felújítás alatt lévő házába kerítés átmászás módszerével bement és onnan eltulajdonította a ház folyosóján tárolt 1 db körfűrészt, 2 db akkumulátoros fúrót, 1 db 220 V-os fúrót és 1 db gyorsvágót 60.000
Ft értékben.
Még a bejelentés napján elfogásra és kihallgatásra került
az elkövető K. K. helyi fiatalkorú lakos személyében, tőle a
szerszámgépek lefoglalásra kerültek a sértett kára így megtérült.

Feljelentő is és feljelentett
is gyanúsított lett

Nem mindennapi bűnügyben
nyomoznak a halasi rendőrök.
Két férfi látogatott el hívatlanul
egy jánoshalmi házba, ahonnan
egyiküjük a másik tudta nélkül
700 ezer forint készpénzt és egy
mobilt zsákmányolt. Mivel az idősebbik a pénzből autót vett, ezért
gyanús lett a társának hogy őt
bizony átverte az ismerőse. Rablás lett a sztori vége.
Egy 38 éves jánoshalmi férfi
tett bejelentést a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányságra arról, hogy
egy ismerőse kirabolta.
A rendelkezésre álló adatok
szerint 2018. március 21-én 17
óra 10 perc körül két férfi szóváltásba keveredett Jánoshalmán, a
Halasi úton. Egyikőjük egy késsel a kezében azzal fenyegette a másikat, hogy leszúrja, ha a részére járó pénzt
nem adja át. Ezt követően lefejelte, kiszúrta kocsijának egyik gumiját, és továbbra is fenyegette azért, hogy
a jármű indítókulcsát megszerezze. A sértett félelmében átadta a kulcsot, majd a támadó az autóval elhagyta a helyszínt.
A kiskunhalasi rendőrök 19 óra 30 perckor elfogták
a 28 éves jánoshalmi férfit. Őt gyanúsítottként hallgatták ki rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A nyomozás során kiderült, hogy a két férfi azért
veszett össze, mert a gyanú szerint az éjszaka folya-

mán közösen bemásztak egy helyi ingatlan udvarára, ahol a nyitott házból egyikőjük egy mobiltelefont és
700.000 forintot tulajdonított el a másik tudta nélkül. Az
ellopott pénzből a 38 éves jánoshalmi férfi egy kocsit
vásárolt, ami gyanús lett 28 éves ismerősének. Egyből
gondolta, hogy társa pénzzel távozott az ingatlanból.
A nyomozók lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták a 38 éves férfit.
A kiskunhalasi rendőrök őrizetbe vették a két gyanúsítottat, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk
indítványozására.
b.s.

Or vosi ügyelet
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Hazatért a Fájdalmas Szűzanya

Megújult a Szent Anna templom előterében található missiós
kereszt, és hazatért a Fájdalmas
Szűzanya szobra, megújult talapzata is. Köszönet Szilágyi József,
Ruskó Attila és Katona Szonja felújítást végzők munkájáért.
Köszönet az adakozóknak is.
Isten áldása legyen mindannyiukon!
Megújult az előtérben lévő térdeplő és pad. Köszönet Szilágyi
Józsefnek a felújításért.
Megújult a toronyóránk is,
új vezérlést és ütőszerkezetet
kapott.

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

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!

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

Ügyeleti beosztás:

2018. április 6. Dr. Podobni Ágnes, 7. Dr. Nyári Alíz, 8. Dr. Podobni Ágnes, 9. Dr. Kishonti Attila,
10. Dr. Kovács Tamás, 11. Dr. Podobni Ágnes, 12. Dr. Ferencz Edit, 13. Dr. Podobni Ágnes, 14. Dr.
Nyári Alíz, 15. Dr. Nyári Alíz, 16. Dr. Kishonti Attila, 17. Dr. Kovács Tamás, 18. Dr. Podobni Ágnes,
19. Dr. Ferencz Edit, 20. Dr. Podobni Ágnes, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Kishonti Attila, 23. Dr.
Kishonti Attila, 24. Dr. Kovács Tamás, 25. Dr. Fucskó Artúr, 26. Dr. Ferencz Edit, 27. Dr. Fehértemplomi Katalin, 28. Dr. Fehértemplomi Katalin, 29. Dr. Fehértemplomi Katalin, 30. Dr. Nyári Alíz.
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Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Megjelenik: havonta

Alapító:
Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt.
Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel:
a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség címe:
6440 Jánoshalma, Jókai u. 11.
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.
Kiskunhalas, Bocskai u. 12.
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla

		
		
		

Kristály cukor 1/1			
UHT tej 1/1 					
Étolaj 1/1 					

165,- Ft
159,- Ft
349,- Ft

Az akació április 9-től márius 15-ig, illetve a készlet erejéig él

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Anyak önyv i hír ek
2018. március hónapban

született:
Kovács Panni (Anyja neve: Czeller Anett),
Szűcs Soma (An: Ádám Éva), Szép
Heléna (An: Taskovics Tímea), Faddi
Levente (An: Dunai Klaudia), Bodor István (A.n.: Batánovics Melinda), Konkoly
Dominik (A.n.: Kolompár Tünde).

Házasságot kötött

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Jánoshalmi
Önkormányzati
Tűzoltóság hívószáma:
06-77/401-070

Fenyvesi László – Szűcs Kata

Petróczky Ferenc

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

és

Mezei Péter – Turcsik Anasztázia

GRATULÁLUNK!

