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Lapszámaink itt is olvashatóak!

I S S N  2 0 6 2 - 4 0 6 9

Lapunk legközelebb  
2018. június 1-én jelenik meg 

Jánoshalmi Napok
2018

programajánló

Június 29. (péntek) 21:00 
Bikini együttes

Június 30. (szombat) 20:00 
Peller Anna műsora

Asztalfoglalás 2018. június 4-től az
 Imre Zoltán Művelődési Központban. 

(Jánoshalma, Kossuth utca 3.)  
Nyitvatartási idő: hétfő-

péntek 10:00-19:00
Tel.: 77/501-220

Egy sörasztal két paddal 2.000 Ft.

ANYÁK NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Az alábbi verssorokkal minden kedves Édesanyának, Nagy-
mamának, Dédnagymamának Anyák Napja alkalmából az esz-
tendő minden napjára jó egészséget, gondoskodó, szerető 
gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán
polgármester

Aranyosi Ervin: 
Áldás vagy rám, drága, jó anyám!

Te vagy aki megtanított szép szóval beszélni, 
megmutattad, hogy hogyan kell tiszta szívvel élni. 
Te játszottál álmaimban visszatérő angyalt, 
Te voltál, ki ha földre estem, mindig megvigasztalt.

Te aggódtál értem, mikor magas volt a lázam, 
te mutattad, hogy a világ Istentől nyert házam. 
Te etettél ha éheztem, rossztól, széltől védtél, 
életemen szeretettel keresztül kísértél.

Áldás vagy rám, drága, jó anyám, 
Köszönöm, hogy szebbé tetted, ami várt reám. 
Áldás vagy rám, kedves, jó anyám, 
köszönöm, hogy felneveltél, s vigyáztál reám.

Hálás vagyok minden jóért, mit tőled kaptam egyszer, 
drága angyal, nem hittem, hogy egyszer megöregszel. 
Könnyű nekem jól szeretni, hisz tőled tanultam, 
Szebbé tetted napjaimat, általad van múltam.

Életemnek része vagy, hisz általad születtem, 
köszönöm a fáradságod, s hogy ilyenné lettem. 
Hála járja át szívemet, így élem világom, 
általad vált lehetővé minden kedves álmom.

Áldás vagy rám, drága, jó anyám, 
Köszönöm, hogy szebbé tetted, ami várt reám. 
Áldás vagy rám, kedves, jó anyám, 
köszönöm, hogy felneveltél, s vigyáztál reám.

Május hónapban 
eboltás!

Tudnivalók a 3. oldalon

Országgyűlési képviselők 
választása 2018

Bányai Gábor negyedik parlamenti ciklusát kezdi meg, másodszor választották 
újra az 5. számú kiskunhalasi választókerület egyéni képviselőjeként.

Kiskunhalason a  Thorma János Múzeum dísztermében május 2-án megtartott 
ünnepségen ott volt Bányai Gábor családja, de meghívást kaptak a választókerü-
let polgármesterei, a szimpatizánsok, valamint segítők is. A képviselő elmondta, 
mint ahogy eddig is, mindenki képviselője szeretne lenni. Célja a térség gazdasá-
gi fellendítése. Legyünk bátrak, mindenki kollégája leszek, ha kell, harcolok, élé-
re állok a dolgoknak, folytatni kell a megkezdett munkát- mondta Bányai Gábor. 
A többször vastapssal ünnepelt politikus úgy gondolja fontos a térségben a békes-
ség, el kell felejteni a választási időszakot és a munkára kell koncentrálni min-
denki érdekében.

Bányai Gábor elmondta, hogy eddig is nagy megtiszteltetés volt a választókerü-
letért dolgozni és a jövőben is ugyanakkora elszántsággal és alázattal fogja végezni 
képviselői munkáját, mint eddig. – Ahogy eddig is együtt dolgoztunk a térségért, 
most együtt kezdjük újra az előttünk álló négy esztendő munkáját – fogalmazott a 
képviselő, aki hangsúlyozta, hogy azok képviselője is lesz, akik nem rá szavaztak, 
vagy nem mentek el szavazni.

A szavazás részletes eredményeit a 2. oldalon találják ►►►►

Szent Józsefre, az egyetemes Egyház, a 
keresztény házasságok és családok, mun-
kások, kézművesek, ácsok, favágók, aszta-
losok, üldözöttek és a jó halál védőszentjé-
re emlékezünk. Főünnepét március 19-én 
ünnepeljük, és odaadó munkás életére 
május 1-jén emlékezünk.

Az evangéliumokban keveset hallunk róla, 
de ez azt mutatja, hogy József a hit 
embere: akkor lesz a hit embere, ami-
kor elfogadja Isten felvilágosítását. Fölisme-

ri Isten szavát, és hisz abban, hogy Isten kezdte meg megváltó működést 
Mária által. József a hallgatás embere: Egyetlen szavát sem jegyez-
ték fel az evangélisták. József hallgat és teljesíti kötelességét. Csendes 
engedelmessége és családjáról való lelkiismeretes gondoskodása példa-
ként áll előttünk. József a munka embere: A nehéz ács munka József-
nek nem csak kenyérkereset, nem teher, hanem az öröm forrása is. Szol-
gálat a rábízott családért és egyfajta istentisztelet. József tudja, hogy Jézus 
megváltó művén dolgozik, s mindennek tudatában van akkor is, amikor 
nehéz a munka. Tudta, hogy a munka nem mehet a lelke, családja rová-
sára. A pihénés, Istennek szentelt idő, a családdal való együttlét kell, hogy 
ott legyen az életében.

Mit mond ma nekünk József? Merjünk hinni Isten gondviselésében, 
mint József. Vegyük komolyan, hogy belenyúlt életünkbe, mellettünk van 
a reménytelen helyzetekben is. Merjünk rá támaszkodni akkor is, amikor 
emberileg nincs kiút, nincs válasz.

Higgyük, hogy egyedül Isten szava tudja meghozni a megoldást. E hit 
mellett merjünk egymás iránt jók lenni mindig. Gondoljunk Szent Józsefre, 
különösen nehéz helyzetekben. Legyen példaképünk és kérjük közbenjárá-
sát, hogy tudjunk hinni, és mindig tudjunk jók lenni egymás iránt.

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója. Egyetértés, hű 
szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellan-
kadtat. Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk. Átadjuk 
a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami 
üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapo-
dást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy családunk 
kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen. 

Sándor atya

„József a hit embere”

  
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

és a 
 BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

    
2018. 05. 25-én ( péntek )10 órai kezdettel 

a Kistemető katonai sírkertjében a
Magyar Hősök Emlékünnepe

a

„HŐSÖK NAPJA”  
tiszteletére ünnepi megemlékezést tart.

 Program:
 — Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar és a 
 — FM ASZK Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakközépiskola 
és kollégium ünnepi műsora
 —   Megemlékezést tart:      

                   DR. NÉGYESI LAJOS ezredes
 HM kegyeleti diplomáciáért felelős miniszteri biztos
 belföldi szakreferense

 — Koszorúzás és virágok elhelyezése  
a „ Somogyi bakák” emlékművénél és a  
II. világháború hősi halottainak kopjafájánál

 A megemlékezésre mindenkit tisztelettel vár:
        

Czeller Zoltán                Györgypál Csaba nyá. alezredes
polgármester                             egyesület elnöke
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A mai napon, 2018. 
május 2-án  vettem át 
megbízólevelem a 
Választási Bizottság 
elnökétől, Dr. Kecskés 
Patríciától. Köszönöm 
családomnak, barátaim-
nak, segítőimnek és a 
kampánycsapatomnak, 
hogy az elmúlt 12 esz-
tendőben végig mel-
lettem álltak, az elmúlt 
pár hónap kampányá-
ban támogattak, segítet-
tek abban, hogy megy-
győzzük a választókat 
arról, hogy érdemes a 
közös munkát folytat-
ni, és köszönöm, hogy 
mindig kiálltak mellettem 
és bízom benne, hogy a 
következő négy év során 
is mellettem fognak állni.

Mi együtt értük el azt, hogy az április 8-i országgyűlési választásokon Mi is győztünk. Ezért aztán 25 535 ember-
nyi érvünk van azóta, hogy folytatnunk kell a közös munkát. Ahogy eddig is együtt dolgoztunk a térségért, most 
együtt kezdjük újra az előttünk álló négy esztendő munkáját. 25 535 választó akaratát kell most véghezvinnünk, de 
soha nem feledem, hogy a közel 56% eredmény mellett ott vannak azok a választók is, akik nem tudtak, nem akar-
tak támogatni, továbbá azok akik nem kívántak részt venni a választásokon, és nem kívántak véleményt formál-
ni ezen az úton egy politikai erő mellett sem. Ezért is és mert számomra természetes, teljes erőmből azon leszek, 
hogy minden a választókerületünkben élő honfitársunk teljes közösségét képviselni tudjam az Országházban.

Mindenkinek segíteni szeretnék, mindenkinek kollégája leszek, minden jó ügy és jó akaratú ember mellé oda 
kívánok állni, és minden embert felemelő fejlesztést segíteni fogok, ahogy eddig is tettem pártállástól függetlenül. 
Mások sikerei a térségünkben számomra is siker.

Még egyszer köszönöm a választóknak a bizalmat! Köszönöm a családomnak a sok erőt, a lelki támaszt amit 
adtak nekem! Köszönöm a kampánystábnak a rendíthetetlen munkáját! Köszönöm a segítőinknek fáradhatatlan 
önkéntes segítségét! Köszönöm mindenkinek aki kiállít mellettem!

Deo gratias!
Bányai Gábor 

megválasztott országgyűlési képviselő

Országgyűlési képviselők választása
2018. április. 8

BÁCS–KISKUN megye 05.számú egyéni 
választókerület (Kiskunhalas) eredménye

A névjegyzékben és a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzékében 

lévő választópolgárok száma

Átjelentkezett 
választópolgárok száma

A külképviseleti névjegy-
zékben szereplő választó-

polgárok száma

A választópolgárok 
száma összesen

AE BE CE EE
 68 907  1 746  356  71 009 

A szavazókörben megjelent 
választópolgárok száma

Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók 
beérkezett borítékjainak száma

A szavazó választópolgárok 
száma összesen

FE IE JE

 44 448  1 909  46 357  
65.28 %

Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazó-
lapok száma

Érvénytelen szavazólapok 
száma

Érvényes szavazólapok száma

KE ME NE

 46 327  603  45 724 
1.3 % 98.7 %

A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvé-

nyes szavazat % Képviselő

Németh Szilveszter Független jelölt  276 0.6 %
Molnár László DK  2 685 5.87 %
Burai Martin KEDN  0 0.0 %
Radics Károly KÖSSZ  57 0.12 %
Midi Melánia LMP  1 059 2.32 %
Bányai Gábor FIDESZ-KDNP  25 535 55.85 %
Kolompár Titanilla TENNI AKARÁS MOZGALOM  0 0.0 %
Farkas Gergely JOBBIK  15 219 33.28 %
Tián Pál László ÉRTÜNK ÉRTETEK  34 0.07 %
Szabadi István ÚMF  244 0.53 %
Balla Ivett SEM  149 0.33 %
Takács Zoltán MOMENTUM  466 1.02 %

A választókerületben a választás eredményes

Jánoshalmi eredmények 
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgá-

rok jegyzékében szereplő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgárok száma

1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Össz.

 858 891 880 835 836 762 811 948 6821
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A szavazatok száma jelöltenként

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
1 2 3 4 5 6 7 8 Össz.

 1 Németh Szilveszter Független jelölt  2 2 0 4 3 2 0 5 16
 2 Molnár László DK  6 31 32 26 9 19 16 9 142
 3 Burai Martin KEDN  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4 Radics Károly KÖSSZ  0 0 0 0 1 0 0 2 3
 5 Midi Melánia LMP  1 10 2 12 6 11 7 9 57
 6 Bányai Gábor FIDESZ-KDNP  279 343 302 243 297 291 279 350 2105
 7 Kolompár Titanilla TENNI AKARÁS MOZGALOM  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 Farkas Gergely JOBBIK  212 241 200 210 177 216 213 196 1453
 9 Tián Pál László ÉRTÜNK ÉRTETEK  0 0 0 0 0 0 0 0 0
 10 Szabadi István ÚMF  0 2 0 3 0 0 3 0 8
 11 Balla Ivett SEM  1 0 0 2 0 1 0 0 3
 12 Takács Zoltán MOMENTUM  3 6 0 1 3 8 0 0 18
A szavazatok száma pártlistánként

  
 A pártlista neve Szavazat

1 2 3 4 5 6 7 8 Össz
 1 SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT 

PÁRT
0 0 3 1 0 0 0 2

6
 2 MOMENTUM MOZGALOM 5 10 4 4 5 10 14 3 55
 3 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 11 24 19 18 8 25 22 12 139
 4 SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5 KÖZÖS NEVEZŐ 2018 0 0 0 0 1 0 1 1 3
 6 EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT 

DEMOKRATIKUS PÁRT
0 0 0 0 0 0 0 0

0
 7 ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8 MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 2 8 0 2 6 6 9 5 38
 9 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYAR-

ORSZÁGÉRT PÁRT
39 69 43 34 29 44 42 36

336
 10 IRÁNYTŰ PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 11 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 0 2 0 3 0 0 0 0 5
 12 MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZ-

TÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
271 323 292 244 290 267 253 334

2274
 14 NET PÁRT 0 0 0 0 0 1 1 0 2
 15 JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 163 157 148 168 143 169 153 161 1262
 16 MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ 

EMBEREK PÁRTJA
0 1 0 0 0 0 0 0

1
 17 MAGYAR MUNKÁSPÁRT 3 0 0 1 1 4 0 2 11
 18 EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 0 0 0 4 1 1 1 1 8
 19 CSALÁDOK PÁRTJA 0 0 0 0 1 1 1 2 5
 20 LEHET MÁS A POLITIKA 8 36 11 24 13 20 22 16 150
 21 TENNI AKARÁS MOZGALOM 0 2 0 0 1 1 1 1 6
 22 REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 23 KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 503 632 517 503 499 549 520 581 4304

Szavazó körök száma és helye
Jánoshalma 001 Batthyány u. 14. (Batthyány utcai Óvoda)
Jánoshalma 002 Kossuth utca 5. (Jánoshalmi Művésztelep)
Jánoshalma 003 Béke tér 13. (Szakmunkásképző Intézet)
Jánoshalma 004 Kossuth u. 3. (Művelődési Központ)
Jánoshalma 005 Radnóti u. 12. (Központi Óvoda)
Jánoshalma 006 Bernáth Zoltán utca 1. (Sportcsarnok)
Jánoshalma 007 Molnár János utca 3-5. (Szálláshely és Irodaház)
Jánoshalma 008 Bajai u. 4. (Falugazdász Iroda)

A választások Jánoshalmán rendben lezajlottak, 
a pártok lehetőséget kaptak arra, hogy delegáltjai-
kat a szavazókörökben elhelyezzék a választás nap-
jára. A városban a választások kimenetelét befolyá-
soló szabálytalanság egyik szavazókörben sem tör-
tént, a választásokat követően nem került benyúj-

tásra egyik párt részéről sem a szavazás végered-
ményét megkérdőjelező bejelentés.

A Bács-Kiskun Megye 5. sz. választókerület 2018-
2022 évekre megválasztott országgyűlési képvi-
selője Bányai Gábor képviselő úr. Munkájához 
további sok sikert, jó egészséget kívánunk!

A térség képviselője újra  Bányai Gábor

„Köszönöm mindenkinek, 
aki kiállt mellettem!”

http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/3/2/2/j51-1596322.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/6/6/3/j51-6216663.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/7/9/6/j51-8782796.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/3/5/1/j51-6323351.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/1/2/2/j51-952122.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/9/9/4/j51-4830994.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/6/3/4/j51-1412634.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/6/8/5/j51-2049685.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/1/4/5/j51-255145.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/5/2/0/j51-4003520.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/8/9/7/j51-5013897.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/vertaj/hu/J/9/0/7/j51-4398907.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_001.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_002.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_003.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_004.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_005.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_006.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_007.html
http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M03/T054/szkjkv_008.html
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2018.04.26.
Jánoshalma Városi Önkormányzat

Sajtóközlemény
Iparterület fejlesztése jánoshalmán

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt keretében

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében „Iparterület 
fejlesztése Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzatá-
nak a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik legfontosabb fejlesztése 
kapott zöld utat. 
Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érdekében fejleszteni kívánja az Ipari Te-
rületen lévő ingatlanok által nyújtott üzleti környezetet. A fejlesztés célja, hogy a 
helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó önkormányzat a termelő-szolgáltató vál-
lalkozások számára a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező 
ingatlant tudjon ajánlani. A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése 
az új vállalkozások megjelenésével. Az egységes területi kezelés mellett befek-
tetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást 
és a megyei paktummal való együttműködést is meg kívánja a pályázó valósítani.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg 2017-ben:
- 552 méter hosszú kerítés építése,
- 14.221m2 területen tereprendezés, humuszmentesítés, inert hulladék mentesí-

tés,
- térburkolat és belső útépítés 3.792 m2-en,
- 4 740 m2 zöldfelület rendezés,
- közmű hálózatok (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz és gáz) telken belüli kiépítése, 

meglévő hálózatba kötve 63.094 m2 nagyságú területen az ellátás biztosítása,
- 2.838 m2 új aszfaltos út kiépítése,
- 956 m2 új zúzalékos út kiépítése,
- 632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
- 382 méteres szakaszon térvilágítás, közvilágítás kiépítése
- 1 db transzformátor állomás építése.

A város vezetése pályázati forrásból, 100 %-os támogatási inten-
zitás mellett valósítja meg az ipari területek fejlesztését, amely szervesen kap-
csolódik a szintén TOP-os forrásból támogatott Agrár Logisztikai Központ fel-
építéséhez, ami a térség termőhelyi adottságaira, a még meglévő szaktudás 
bázisra építve komoly előrelépést jelent a város életében.

2018 évben dr. Vass István az alábbi helyeken és idő-
pontban olt ebeket veszettség ellen Jánoshalma város-
ban( oltás díja 3000.-Ft ebenként+féregtelenítő tabletta 
100.-Ft /10 kg kutya)

2018.05.12.(szombat) 
06:30-07 óráig Attila u és Árpád u sarok
07-08 óráig Mészáros Lázár u és Kinizsi u. 
sarok
08-09 óráig Hét vezér tér
09-09:30 óráig Csorba u és Szegfű u sarok
09:30-10 óráig Vágóhíd u és Csorba u sarok
10-10:30 óráig Vágóhíd u és Rokkant u sarok
10:30-11:30 óráig Kisfaludy u 35.sz. portánál
13-14 óráig Jókai u és Mátyás Király u sarok
14-14:30 óráig Szondy u 21 sz. előtt
14:30-15:30 óráig Berzsenyi u 28 sz. előtt
15:30-16:30 óráig Széchenyi u és Jókai u sarok
16:30-17:30 óráig Széchenyi u és Kapocs u sarok
17:30-18:30 óráig Széchenyi u Kazinczy u sarok
18:30-19:30 óráig Széchenyi u Szemere u sarok

 2018.05.13.(vasárnap)  
06:30-07:30 óráig Dzsimy kocsma
07:30-08:30 óráig Kélesi úti bolt mellett
08:30-09:30 óráig Kélesi út és Czobor u sarok
09:30-10 óráig Czobor u és Csőszapa u sarok
10-10:30 óráig Deák u és Kórház u sarok

10:30-11 óráig Deák u és Szemere u sarok
11-11:30 óráig Deák u és Jókai u sarok
13-13:30 óráig Kossuth u és Jókai u sarok
13:30-14 óráig Kossuth u és Szemere u sarok
14-14:30 óráig Bajai u és Móra F u sarok
14:30-15:30 óráig Bajai u és Czobor u sarok
15:30-16 óráig Bajai u és Zombor u sarok
16-16:30 óráig Bajai u és Zenta u sarok 
16:30-17 óráig Bajai u és Újvidék u sarok
17-17:30 óráig Bajai u és Magyar Kanizsa u sarok
18-19 óráig Erdő u és Akác u sarok
19-19:30 óráig Orczy u és Irányi u sarok
19:30-20 óráig Orczy u és Klapka u sarok
20-20:30 óráig Piac tér

2018.05.18(péntek)
15-17:30 óráig KÉLESHALOM bolt mellett
2018.05.19(szombat)
06:30-09 óráig Kéleshalom bolt mellett

PÓTOLTÁS
Jánoshalma városban 2018.05.27(vasárnap) 16-18 
óráig Piactér
Kéleshalom községben 2018.05.27.(vasárnap) 
19-20:30 óráig Bolt mellett

Jánoshalma,2018.04.25.
Dr. Vass István állatorvos 

Dr. Berta Péter az eboltást, az alább megjelölt helyeken, és időpon-
tokban végzi.

Az eboltás díja 3.000,- Ft, továbbá féregtelenítés 100,- Ft /10 testtö-
meg kilogrammonként. 

A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen 
csak chippel megjelölt eb oltható.

A még nem chipezett kutyák megjelölése, az oltással együtt elvé-
gezhető, melynek költsége 3.500,- Ft.  

Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/XII.28/ Kormányrendelet alap-
ján 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Dr. Berta Péter (06 30/278 9360) az alábbi helyszíneken olt:

2018. május 11. (Péntek) Liba kocsma 8 – 10 óra
2018. május 11. (Péntek) Áchim u. – Majoros u. sarok 11 – 12 óra
2018. május 11. (Péntek) Fürdő u. – Téglagyár u. sarok 13 – 14 óra 
2018. május 11. (Péntek) Remete u. - Eötvös u. sarok 15 – 16 óra
2018. május 12. (Szombat) Tranzit étterem 8 – 10 óra 
2018. május 12. (Szombat) Laktanya 11 – 12 óra
2018. május 12. (Szombat) Batthyány tér - Óvoda 14 – 16 óra
2018. május 13. (Vasárnap) Orbán szobor 8 – 10 óra
2018. május 13. (Vasárnap) Vadgalamb u. - Előd u. sarok 14 – 16 óra 

Pótoltás: 
A Berta Kisállat Rendelőben 
(6440 Jánoshalma, Kiss Ernő u. 117.) 
rendelési időben: Hétfő                15 – 18 óra
                         Csütörtök           15 – 18 óra
május 31.-ig. 
Jánoshalma, 2018. április 24.

Dr. Berta Péter állatorvos

Ebek oltása 
Jánoshalmán

Jánoshalma Városi Önkormányzat még 
2017 tavaszán adta be járda felújítási 
pályázatát, melyet ősszel sikeresen meg 
is nyert. A z idő rövidsége miatt 2017 év 
végén a kivitelezésre nem kerülhetett 
sor. A késői tél elvonultával rögtön meg-
kezdődtek a munkálatok. Javításra került 
a járda: a Damjanich utcában az Ady 
E. utcában a Sas utcában és a Dózsa 
Gy. utcában több szakaszon.A kivitele-
zés során az érintett utcák lakói nagyon 
együttműködőek és segítőkészek voltak. 
A kivitelezés átadása 2018.május 02-án 
megtörtént. Az önkormányzat a további-
akban is törekszik arra, hogy minden jár-
dák építésével, javításával kapcsolatos 
pályázatot beadjon.

A pályázatoktól függetlenül a Városgaz-
da Kft a lehetőségeihez mérten a kisebb 
nagyobb járda hibákat elhárítja, kijavítja.

Felújításra került közel  
egy kilométer járda Jánoshalmán
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Ritmikus taps, feszült 
figyelem, lendületesen suha-
nó párok, csinosan öltözött 
kishölgyek és daliás tartású 
legények, a pezsgő latin dal-
lamokat szigorú edzői utasí-
tások törik meg újra és újra, a 
táncos növendékek fáradha-
tatlanul tökéletesítik a moz-
dulatokat a próbateremben.  
A közben érkező szü-
lők büszkén mesélnek 
a fegyelmezett és kitar-
tó munka gyümölcséről,  
a versenyeredményeken 
túl a gyermekek magabiz-
tosabb kiállásáról, felszaba-
dult önkifejezéséről, a csa-
patszellemről, közös kalan-
dokról. Az időközben verej-
tékezve kiérkező fiatalok 
hangos nevetéssel átszőtt 
élménybeszámolóit hallgat-
va egyet biztosan megálla-
píthat az ember: jó ehhez a 
közösséghez tartozni.

Jánoshalmán immár 22 
éve működik versenytánc 
oktatás Balaton Renáta 
táncpedagógus vezetésével. 
Az óvodásoktól a senior kor-
osztályig mindenki megtalál-
hatja az igényeinek megfele-
lő képzést, a versenyzéstől a 
hobbi táncolásig. Városunk 
hírnevét is öregbítve évek 
óta szép sikereket érnek el 
országos versenyeken; az 
idei tanévben 8 arany érem-
mel, 7 ezüst éremmel és 
3 bronz éremmel térhettek 
haza a fiatalok. Az egyéni 
versenyzés mellett formáci-
óban is számos arany minő-
sítéssel rendelkezik már a csapat.

Az idei év legnagyobb országos megmérettetésére készülve a csoportok 
edzői, Balaton Renáta és Gusztonyi Péter elmondták, hogy a jeles verse-
nyeredmények mellett kiemelt fontosságú a gyerekek személyiségének fej-
lődésére is ható művészi érzékenység fejlesztése, az egészséges és spor-

tos életmódra nevelés, az önfeledt kikapcsolódás biztosítása számukra. 
Tavaly nyáron új kezdeményezésként 2 héten át tartó ingyenes intenzív 

tánckurzust indítottak gyermekek számára már 5 éves kortól, melyet a nagy 
sikerre való tekintettel az idei évben is meghirdetnek. A jelentkezők a tánc-
tábor végén felléphetnek az egyesület július 07-én megrendezésre kerü-

lő Táncgáláján is, mely hosszú évek óta a város egyik kiemelkedő kulturá-
lis eseménye. Az érdeklődők péntek délutánonként az edzések alkalmával 
további információt kaphatnak a VM ASZK tornatermében.

C. Z.

Köszönjük annak a 21 diáknak, akik klasszikus és kortárs magyar költők 
verseit mondták el értően, bátran, élvezetesen a Költészet napja alkalmá-
ból rendezett Városi szavalóversenyen. 

Köszönjük a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy segítik, támogatják 
a gyermekeket a felkészülésben.

Köszönjük a zsűri tagjainak, Jáksó Lászlónénak és Mikó Máriának, hogy 
vállalták a sok színvonalas produkció értékelését.

Köszönjük Somogyi Szilárdnak, a zsűri elnökének, a Budapesti Ope-
rettszínház Nádasdy-díjas rendezőjének, hogy megtisztelt minket jelenlé-
tével, szeretettel dicsérte és hasznos tanácsokkal látta el a versenyzőket!

A városi szavalóversenyen a zsűri különdíját kapta: Hargitai Emma 
(Hunyadi Isk.) és Koszorús Dorina (Hunyadi Isk.)

Arany minősítést kapott: Ferenczi Hanna (Hunyadi Isk.), Lajdi Zselyke 
(Szent Anna Isk.), Kárpáthy Száva (Hunyadi Isk.) Király Erika (Szent Anna 
Isk.) Szakály Máté (Hunyadi Isk.) Papp Kamilla (Hunyadi Isk. ), Prikidáno-
vics Tamás (Hunyadi Isk.).

Ezüst minősítést kapott: Fekete Anna (Hunyadi Isk.), Hegyi Olivér 
(Hunyadi Isk.), Lógó Bianka (Hunyadi Isk.), Magyar Regina (Szent Anna 
Isk.), Somogyi Kata (Hunyadi Isk.), Szűcs Ádám Simon (Szent Anna Isk.)

Bronz minősítést kapott: Berta Flóra (Szent Anna Isk.), Dági Attila 
(Hunyadi Isk.), Geiger Gréta ( Hunyadi Isk.), Gusztonyi Luca (Szent Anna 
Isk.), Kiss Luca (Hunyadi Isk.), Miskolczi Szonja (Hunyadi Isk.). 

Mindenkinek szeretettel gratulálunk!

Szabó Andrea

Imre Zoltán Művelődési Központ 2018. április 10
Városunkban évek óta hagyomány, hogy egy-egy színitársulat ven-

dégelőadásokkal örvendezteti meg az érdeklődőket. Ebben a hónapban 
Huszka Jenő zenéjével, Szilágyi László szövegével a „Mária főhadnagy” 
című operettet láthatta a színházszerető közönség. 

A darab cselekménye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
idején játszódik. A főszereplő /Lebstück Mária/ valóságos személy volt, 
aki több csatában harcolt Lebstück Károly álnéven. Az író fantáziájának 

köszönhetően egy könnyed, szórakoztató bemutatónak lehettünk tanúi. 
A történet Bécsben kezdődik. Máriát a rokonok nem kívánt házasságba 
szeretnék kényszeríteni, de egy fondorlatos segítséggel sikerül férfinek 
álcázva magát nemzetőr-egyenruhában Magyarországra szöknie. Találko-
zik Jancsó hadnaggyal, aki iránt szerelemre lobban. Egy estély alkalmá-
val Mária nőként jelenik meg, amikor a hadnaggyal az egymás iránt érzett 
szerelmük kibontakozik. 

A szereplők emlékezetes alakítása, az igényes díszletek, a zenés 
betétek fülbemászó dallamai maradandó élményt jelentettek a szín-
házba járó közönségnek. Izgalommal várjuk az őszi előadásokat.

Jáksó Lászlóné

Színházi előadás 
egy néző szemével

Költészet napja alkalmából életre keltek 
a versek a városi könyvtárban

Társastáncos sikerek Jánoshalmán 

Formációs csapatversenyek, táncos műsorok Egyéni versenyek sikerei a tanév során
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.04.27.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér

Faipari segédmunkás Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Mezőgazdasági gépésztechnikus (Elektromos illetve 
gépész végzettséggel rendelkező szerelő) Szakmunkásképző, Szakközépiskola Fer-Er Kft. Jánoshalma+vidék megegyezés szerint

Cukrász Szakiskola, Szakmunkásképző, szakközép-
iskola Lajter Katalin egyéni vállalkozó Kunfehértó 180.500 ,-Ft

Szakács Szakiskola, Szakmunkásképző, szakközép-
iskola Lajter Katalin egyéni vállalkozó Kunfehértó 180.500 ,-Ft

Sertéstelepi gondozó Általános iskola Alma Malacfarm Kft. Kiskunhalas megegyezés szerint
Húsfeldolgozó Szakmunkásképző, Szakközépiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000 – 300.000,-Ft
Élelmiszer-ipari mérnök (Borász) Főiskola, egyetem Kunvin Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Kertészmérnök (Kertész és növényvédelmi technikus) Gimnázium, Szakközépiskola, technikum, 

főiskola, egyetem Kunvitis Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Pincér (Pultos) Általános iskola, szakiskola, szakmunkás-
képző Kiss Gábor egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint

Lakatos Szakmunkás CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma 180.500.-Ft
Segédmunkás Általános iskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma 138.000,-Ft
Tehergépkocsi-vezető Szakmunkás CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma 180.500,-Ft
Festékszóró, fényező Szakmunkásképző, szakközépiskola Családi Tűz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Géplakatos Szakmunkásképző, szakközépiskola Családi Tűz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Faipari segédmunkás Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma 155.500 – 170.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Ható-
sági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály osztályvezetője és a gyámügyi sza-
kügyintézők 2018. április 16. napján részt vettek a Gyermeklánc Óvoda és 
Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ által szervezett tájékoztatón. 
A rendezvényen a gyámhatóság munkatársain kívül jelen voltak a járás-
hoz tartozó települések gyermekjóléti szolgálatainak családsegítői, a csa-
lád- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei, valamint a területileg ille-
tékes gyermekjogi képviselő. A rendezvény apropója: a járás területén a 
gyermekjóléti szolgáltatásban tevékenykedő és a gyámügyi feladatot ellátó 
szakemberek között az évek során kialakult személyes kapcsolatok meg-
erősítése és ápolása.

Zámbó Judit szakmai vezető köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatta 
a megjelenteket a Család- és Gyermekjóléti Központ által végzett szolgál-

tatásokról, az iskolai szociális segítő munkájukról, a kapcsolattartási ügye-
letről, a készenléti szolgálatról, a felügyelt kapcsolattartás protokoll szabá-
lyairól, a pszichológiai tanácsadásról és az ügyvéd által nyújtott ingyenes 
jogi tájékoztatásnyújtásról.

Ezt követően az aktuális gyámügyi eseteket beszéltük át, majd kötet-
len beszélgetéssel zárult a rendezvény. Már a rómaiak úgy fogalmaz-
tak „Juventus ventus” (szeles ifjúság). Mind a gyámhatóság munkatársai, 
mind a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek egy közös cél, a gyer-
mek érdekében végzik munkájukat, melynek alapja a jó együttműködés, a 
jó kommunikáció. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Ülésezett a Jánoshalma Járási 
Helyi Védelmi Bizottság 

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottságnak legfontosabb feladata 
a jánoshalmi járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi fel-
készítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. A 
Helyi Védelmi Bizottság munkacsoportjaiba tagokat delegálnak a járás tele-
püléseinek önkormányzatai, a munkában részt vesznek a Jánoshalmi Járá-
si Hivatal munkatársai. 

2018. április 23-án délután tartotta tavaszi ülését a Jánoshalma Járási 
Helyi Védelmi Bizottság. 

Az ülésen elfogadták a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság 
2018. évi Feladattervét.

Beszámoló hangzott el a Helyi Védelmi Bizottság két ülése között tör-
tént, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, tájékoztatót tartottak 
a vizek kártételei elleni védekezésre való felkészülés aktuális helyzetéről, 
a veszélyeztetettségről és a megelőzés érdekében végrehajtott, továbbá a 
tervezett feladatokról.  

A katasztrófavédelem szakembere tájékoztatást adott aktuális kataszt-
rófavédelmi feladatokról,

felhívta a figyelmet a helytelen tüzelés emberi szervezetre negatív hatá-
saira, figyelmeztetett a kéménytüzek, tüzelő berendezések okozta CO 
veszélyre valamint a szabadtéri égetés szabályaira.  

Végezetül a járás közbiztonsági helyzetéről adott tájékoztatást a rendő-
rőrs parancsnoka. 

A HVB ülésén részt vett a tagok mindegyike, jelen voltak a térség pol-
gármesterei, fontos napirendek megtárgyalására került sor, a tanácskozás 
eredményes volt.  

Jánoshalma, 2018-04-23.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
Helyi Védelmi Bizottság elnöke 

A Bácsalmási Járási Hivatal ezúton értesíti az érintetteket, hogy a 
Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya illetékességi területén meg-
kezdődnek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulaj-
don megszüntetésére irányuló megosztási munkák.

A feladat végrehajtására irányadó jogszabályhelyek:
A földrendező és a földkiadó bizottságokról 1993. évi II. törvény 9/C. és 

12/E-F. §-a, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulaj-
don megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet),valamint az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 1Ákr.)

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló megosztási eljá-
rások lebonyolításában a Járási Hivatal (Földhivatali Osztály) valamint a 
kiválasztott Földmérő vállalkozó és Jogi szolgáltató működik közre.

FONTOS TUDNIVALÓK
A földhivatal a tulajdonosokat értesíti a földrészletek megosztásának 

megkezdéséről, a nyertes jogi szolgáltatóról és földmérőről, a megosztási 
eljárássorán az őt megillető lehetőségekről, az eljárás lefolytatásáról, vala-
mint a további értesítések módjáról.

Külterületi ingatlan esetében 3000 m2-nél, míg zártkerti ingatlan ese-
tében 1500 m2-nél kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra.

Amennyiben a tulajdonos az eljárásban nem tud személyesen részt ven-
ni, akkor meghatalmazottal is képviseltetheti magát.

Minden tulajdonosnak lehetősége van teljes körű egyezségi megállapo-
dásban részt venni, ahol a földrészlet összes tulajdonosa részvételével és 
megállapodásával a nem kérelmező tulajdonostárs tulajdoni része is önál-
lóföldrészletté alakítható.

Az erdők és kivett területek - teljes körű egyezségi megállapodást kivé-
ve - az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulaj-
donban maradnak.

Az eljárás alapvetően a kérelmező, a tulajdonos, a földmérő és a jogi 
szolgáltató együttműködése és munkája alapján zajlik le.

A következő időszakban a földmérő ún. keretmérés keretében ellenőr-
zi, hogy az eljárásban résztvevő földrészletek ingatlan-nyilvántartásban 
szereplő adatai (határvonalak, művelési ágak, területi adatok) megegyez-
nek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Amennyi-
ben eltérések adódnak, a Földhivatali Osztály felmérési, térképezési vagy 
területszámítási hibajavítási és/vagy művelési ág változási eljárás kereté-

ben összhangba hozza a terepi állapotot az ingatlan-nyilvántartás adatai-
val, és erről hatósági határozatot hoz. A kiosztási eljárás csak akkor kezdő-
dik meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlan-nyilvántartási 
adatai megegyeznek. A földmérő terepi mérésekor a kérelmezőnek, tulaj-
donosnak nem kell jelen lennie.

Ha a földrészletben csak egy tulajdonos kérte az önálló ingatlanná ala-
kítását, akkor a jogi szolgáltató nyilatkoztatja az érintettet, hogy akar-e tel-
jes körű egyezséget kötni.

A feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdemé-
nyez, amelyre meghívja a kérelmezőket. Az egyezségi tárgyaláson min-
den kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy, fenntartja-e a kérelmét, 
ellene folyik-e uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljá-
rás. A kérelmezőknek lehetőségük van egyhangúan javaslatot tenni az 
osztáskiindulási helyére és irányára, valamint megegyezni az osztás sor-
rendjét illetően.

Teljes körű egyezség esetén - a nem kérelmezők bevonásával - a meg-
osztás módjáról, amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes, a tulaj-
donosok teljes körűen maguk dönthetnek. Ebben az esetben a megosz-
tás rövidebb idő alatt kerül végrehajtásra. A teljes körű egyezség részle-
teiről, előnyeiről a jogi szolgáltató tud előzetesen információt szolgáltatni.

Az egyezségi tárgyalásról a jogi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit 
átad a Földhivatalrészére. A létrejött megállapodásról a földmérő vázlatot 
készít, amelyen a kiosztás sorrendjét egyértelműen jelöli.

A Földhivatali Osztály, amennyiben a földrészlet természetbeni, térké-
pi és ingatlan-nyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi 
megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irá-
nyára vonatkozó döntését. A döntést és a végleges döntést a járási hivatal 
hirdetmény útján közli. A döntés és a végleges döntés közlésének napja a 
hirdetmény kifüggesztésének napja.

A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet – indokolt esetben – 
a határozat ellen kifogást benyújtani az illetékes Járási Hivatal Földhivata-
li Osztályához.

Az eljárás költségeit a MAGYAR ÁLLAM viseli.

Szommer Károly hivatalvezető nevében és megbízásából:
Kulesevics Jánosné

osztályvezető

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított és hatályos 1991. évi IV. tör-

vény (Flt.) 54.§. (14) bekezdése szerint az ügyfelet jelentkezési köte-
lezettség elmulasztása esetén – felszólítás nélkül- TÖRÖLNI KELL az 
álláskeresők nyilvántartásából. (Tehát, már akár egy nappal az elmulasz-
tott jelentkezési kötelezettség után.)

A törléssel megszüntetésre kerül a BKMKH Jánoshalmi Járási Hiva-
tal által folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) ellá-
tása is. 

Ilyen szankciós törléseknél az újbóli nyilvántartásba vételre a törlést 
követő 61. napon van leghamarabb lehetőség.  

Jelentkezési kötelezettségeik időpontjának teljesítését a fent leír-
tak figyelembevételével és mérlegelésével betartani szíveskedjenek.

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 
  Foglalkoztatási Osztály

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Központban 
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KLÍMÁVAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
A nyár és vele együtt a kánikula beköszöntésével aki csak teheti, kocsijában, lakásában, munkahelyén bekapcsol-
ja a klímát. Manapság már nem is tudjuk, nem is akarjuk elkerülni a klímaberendezés hatását, de azt kevesen tud-
ják, hogy a kellemes hőérzet nyújtotta élményén kívül, egy rendeltetés szerűen használt készüléknek bizony egész-
ségmegőrző hatása is van.

Sokan első hallásra nem is gondolnák, hogy egy jól kiválasztott klímával mennyit tehetnek az otthonuk egészséges környe-
zetéért. A régi, jellemzően 12-15 éves, vagy  régebbi készülékek még ritkán tartalmaztak szűrőt. Az on-off-osok, azaz ki-be 
kapcsolós kílmáknál ez még nem volt népszerű.

Ma már csak inverteres klímák vásárolhatók, melyek számtalan kényelmi funkcióval ellátottak. 
Általánosságban elmondható, hogy minden általunk forgalmazott klíma többszörös szűrőrendszerrel rendelkezik. Ennek 
bemutatására összegyűjtöttük a legnépszerűbbeket:

 — Az aktív szén szűrő képes hatékonyan elnyelni a füstöt, a háziállatok szagát, és egyéb kellemetlen szagokat. 
 — Fotokatalitikus szűrő alkalmas arra, hogy oxidálja és lebontsa a szerves szennyeződéseket. Hatékonyan megakadályoz-
za 99,9%-ban a baktériumok és vírusok kialakulását. 
 — Katechin szűrő egy olyan természetes antibakteriális anyag, amely zöldtea levélből nyernek ki. Kutatások bizonyítják, 
hogy képes elpusztítani a rákkeltő anyagok 95%-át, mint például a Staphylococcust, Streptococcust, Salmonellát, stb.
 — Az ezüst ion szűrő képes elpusztítani 99%-ban a baktériumokat, előszeretettel alkalmazzák a penész kialakulása ellen.
 — A Cold Plasma szűrő a ma ismert egyik leghatékonyabb vírusos baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas aller-
giától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába. Segítségével a keletkező negatív oxi-
gén ionok javítják a levegő minőségét.

Így a kiválasztás előtt mindenképp javasoljuk, hogy érdeklődjenek a készülék által tartalmazott szűrőfajtákról is! 

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy akármilyen fejlett szűrőrendszert is tartalmaz a készülék, azt időnként ki kell taka-
ríttatni szakember segítségével! Javasoljuk, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel alapos karbantartást végeztessenek, 
hogy hosszútávon élvezhessék annak előnyeit! 
Májusban kedvező áron vállaljuk a klímaberendezések szakszerű és átfogó felkészítését a szezonra! 
Ha még nincs klímája és szeretne, vagy ha a régi, elavultat cserélné, állunk rendelkezésére a kiválasztástól a beszerelésig! 
Az áprilisi akciónk sikerének hatására, ebben a hónapban is újabb típusokra hirdetünk meg kihagyhatatlan lehetőségeket, 
melynek részleteit keresse honlapunkon! 
Most még nem kell heteket várnia az elviselhetetlen nyári kánikulában! Készüljön előre! 

Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt 
www.friolux.hu, +36302536586

TÁJÉKOZTATÓ
a GINOP-5.2.1. projektről –  

IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja
Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló Ifjúsá-

gi Garancia munkaerő-piaci programban a résztvevők, azaz a 25 év alat-
ti fiatalok, többféle támogatási eszköz felhasználásával segítségnyújtás-
ban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztve-
vői váljanak.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számá-
ra, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgá-
lat meghatározott időn (első körbe 6 hónapon, további programlépcsőkben 
már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánljon fel az elhe-
lyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. 

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltse-
nek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy 
személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javítá-
sához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha 
visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igé-
nyeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok ese-
tében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában törté-
nő elhelyezkedés segítésére szükséges helyezni a hangsúlyt.

A szándék az, hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségé-
vel javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósulhas-
son a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportja
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgo-

zó fiatalok.
E célcsoportba tehát mindazon fiatalok beletartoznak, akik a fenti 

jellemzőkkel bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon 
nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha 
annak nyilvántartásában semmilyen módon nem szerepelnek még. 

A célcsoportot hármas bontással kezeli a program:
 — kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 közötti) fia-
talok, 
 — legalább hat hónapja munkanélküli  25 év alatti (15-24 közötti) fiatalok, 
 — 25 év alatti (15-24 év közötti) inaktív fiatalok. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer támogatási eszközei
Képzési támogatások: 

 — ügyfél képzésben való támogatása (100 %), 
 — utazási támogatása, 
 — keresetpótló juttatás támogatása.

Foglalkoztatási támogatások: 
 — bérköltség-támogatás: a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerü-
lő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos támogatása, 

A támogatás 90 napra, továbbá 6+3 illetve 10+5 hónapra állapítha-
tó meg célcsoporttól függően.

 — bértámogatás: munkabér és járuléka legfeljebb 70 %-nak megfele-
lő összeghatárig állapítható meg legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.
 — vállalkozóvá válási támogatás: A vállalkozóvá váló programba bevont 
álláskereső részére a minimálbér összegének megfelelő, legfeljebb 6 
hónap időtartamig havonként folyósított támogatás állapítható meg. 
 — utazási támogatás: a programban résztvevő, és az őt foglalkoztató 
munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama (bér-
támogatás, bérköltség támogatás) alatt megtéríthető a munkába járás-
sal kapcsolatos helyközi utazási költség. Az utazási költségek támoga-
tásának mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.

A támogatások részleteiről érdeklődni lehet a BKMKH Jánoshalmi Járá-
si Hivatal Foglalkoztatási Osztályán Jánoshalma, Kölcsey u. 12 sz. alatt. 

Jánoshalma, 2018-04-24. 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 

Őstermelőket ellenőriz 
a Kormányhivatal

A jövőben a Jánoshalmi Járási Hivatal,  az illetékességi területén 
(Borota, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Rém) működő piacokon, 
vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon törté-
nő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogszerű használatának 
és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében ható-
sági ellenőrzéseket fog végezni.

Az ellenőrzé-
sek kiemelt célja az 
őstermelői igazolvánnyal 
való visszaélések mér-
séklése, a nem saját ter-
melésű terméket értéke-
sítők kiszűrése, ezáltal 
a tényleges őstermelői 
tevékenységet végző ter-
melők piaci lehetőségei-
nek javítása, a fogyasz-
tók őstermelők által kínált 
árukkal szembeni bizal-
mának erősítése.

Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők  megbízólevél bemutatá-
sával végzik munkájukat. 

Az értékesítést kizárólag maga az őstermelő végezheti, és az árusí-
tás során az alábbi okiratok megléte szükséges:

érvényes őstermelő igazolvány,
adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
értékesítési betétlap,
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve 

a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány hasz-
nálatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!

 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

http://www.friolux.hu
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Zöld Óvoda lévén, célunk a gyermekekben a pozitív érzelmi viszony 
kialakítása a körülöttük lévő világhoz, mely során olyan meghatározó élmé-
nyekhez kívánjuk juttatni a gyerekeket, amely számukra döntő jelentőségű-
ek a megfelelő környezetkultúra és a gondolkodás kialakításában. 

Nehezen érti meg az óvodás gyermek, hogy mi is az a Föld napja, ezért 
mi ezen a napon olyan játékos helyzetet teremtünk a mesetúra szervezésé-
vel, melyen keresztül megismerik a gyerekek pl., hogy mi a környezetvéde-
lem, a szelektív hulladékgyűjtés. A szülők segítségével óvodánk udvarán, 
és a közelünkben lévő utcán állomáshelyeket alakítottunk ki, ahol a mese 
története alapján megyünk végig a helyszíneken, a gyerekek pedig életko-
ruknak megfelelően oldják meg a játékos feladatokat.  

A gyerekek nagy izgalommal, a nyomokat követve jutnak el egyik hely-
ről a másikra, ahol pl. olyan feladatok voltak, hogy tisztítsák meg a kiska-
csa tavát, a süninek segítsenek a természetben a tavaszra jellemző kin-
cseket találni és azt rendszerezni, kitakarítják a napocska házát, a szeme-
tet a megfelelő edénybe teszik, szinte észre sem veszik, és máris szelek-
tíven gyűjtik a hulladékot.

A programmal gyerekekben játékosan, az élményeken keresztül, csele-
kedtetve alakul ki egy másfajta, jobb értékrend, szemlélet a természetvé-
delem, környezetvédelem, a takarékosság iránt.

A szülőkkel aktív tudatformáló kapcsolatot alakítunk ki, hiszen a gyere-
ken keresztül nevelhető, formálható a szülők környezettudatos szemléle-
te, gondolkodása is. 

Rostás Róbertné
Óvodapedagógus 

Gyermeklánc Óvoda hírei

Április a BK. Nyitnikék Gyerekházban

Április hónapban nemcsak a programjaink száma volt jelentős. Mindamellett, 
hogy a tevékenységei formáinkat is figyelembe vesszük, ügyelünk az aktualitá-
sokra is. A Föld napja alkalmából egy sütögetéssel egybekötött kertépítő –csa-
patépítő programot szerveztünk a Gyerekházas szülőknek és gyermekeiknek. 
Gyönyörűen kialakításra került az új kiskertünk, melynek gondozása továbbra is 
anyukák feladata lesz. Ültettünk borsót, paradicsomot, hagymát, és még papri-
kát is. Az udvarunk folyamatosan bővül szebbnél-szebb eszközökkel, játékokkal, 
virágokkal. Rengeteg a tervünk még. Bízunk benne, hogy hamarosan az álta-
lunk megálmodott színes udvar végleges formát ölt. A hónap elején Biri Csilla és 
Ágoston Ildikó volt a vendégünk, akik a Bács-Kiskun Megyei Pedagógia Szak-
szolgálat Jánoshalmi Kirendeltségét képviselték. Tájékoztatták az anyukákat, 
az intézményükben igénybe vehető szolgáltatásokról. Ebben a hónapban is Dr. 
Kinigopulos Márta pszichológus várta az szülők gyermekneveléssel- vagy egyéb 
témával kapcsolatos kérdéseit. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt 
időszakban több „új”anyuka és gyermeke érkezett hozzánk. 

Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és anyuká-
ját a Nyitnikék Gyerekházba!

Márti néni, Ági néni, és Niki (néni)

Három a gida

A Kistemető utcában hármas iker kecske gidáknak adott életet Zsuzsi, 
a kecske mama. Mint  Ádám Károly az állatokat nagy gonddal és szeretet-
tel nevelő gazdája elmondta, az anyakecske igen termékeny- Többször is 
voltak hármasikrei, de egyszer négy gidát is megellett. A két hónapos hím 
ivarú kis kecskék igen jól érzik magukat és szépen fejlődnek. Az anyjuk el 
tudja mind a három csemetéjét látni tejjel, csak felügyelni kell a szoptatást 
és annak sorrendjét is, hogy mindegyiknek arányosan jusson a táplálékból.  
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Szavalóverseny 
A magyar költészet napja alkalmából versmondó versenyt hirdettünk 

iskolánkban az alsó és felső tagozaton. 

Eredmények:
A megmérettetés a városi szavalóversenyen, a Művelődési Központban 

folytatódott április 16-án, délelőtt 10 órai kezdettel. A rendezvényen a Szent 
Anna és a Hunyadi diákjai állhattak a közönség és a háromtagú zsűri elé. 
Tagjai: Jáksó Lászlóné, Mikó Mária- és a zsűri elnöke, városunk szülött-
je-, Somogyi Szilárd, a Budapesti Operettszínház rendezője volt. Az ered-
ményhirdetés pozitív, a gyerekeket a további versmondásra biztató, bará-
ti légkörben zajlott. 
 Szent Annás diákjaink eredményei:

Aranyfokozatban részesült: Király Erika és Lajdi Zselyke Apolka
Ezüstfokozatban részesült: Szűcs Ádám Simon és Magyar Regina
Bronzfokozatban részesült: Berta Flóra és Gusztonyi Luca
Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Csapóné Sarok Enikő

Föld Napja 2018.

Már hagyományként hirdettük meg iskolánkban a nagy népszerűség-
nek örvendő „klímabarát tányér” versenyt. Ez alkalommal nemzetek kony-
hája kiegészítéssel.

Az osztályok valamilyen zöldséges vagy különleges fűszerrel készült 
finomsággal versenyeztek, melyek elkészítéséhez a nyersanyagok előállí-
tása kevésbé terheli a Földet, mint a nagyüzemi állattartás. 1 kg hús elő-
állításához átlag 100-szor több vizet használnak föl, mint 1 kg haszonnö-
vény termesztéséhez. A felhasznált víz közel felét a takarmánytermesz-
tés emészti föl, a többit az állat tenyésztése. A takarmánytermesztés és az 
állattartás során használt műtrágya, rovarirtó, fertőtlenítőszerek, gyógysze-
rek is megtalálják az utat az ivóvizekhez.

 A program meghirdetésekor kitűzött célokat, mindenki megvalósította, 
ki-ki egyiket jobban szem előtt tartva, mint a másikat. Ennek megfelelően a 
csapatok különböző elismerő oklevélben részesültek.

Csofcsics Erika

Iskolafelfedező és beiratkozás
Áprilisban is játékra hívtuk az óvodásokat. Iskolafelfedező túrára érkez-

tek hozzánk a nagycsoportos gyermekek. Az intézmény egész területén, 
összesen nyolc helyszínen várták őket tanulóink és pedagógusaink, ahol 
kézműveskedéssel, kísérletezéssel és játékos feladatokkal tehették pró-
bára tudásukat, erejüket és ügyességüket a kis lurkók. A feladatok végzé-
se közben bejárták az egész iskolát, hogy megtapasztalhassák az iskolai 
légkört, az iskolás életet. A próbatételeket minden gyermek kiválóan telje-
sítette, és egy saját maga által készített játékkal, egy Szent Anna felira-
tos tornazsákkal, és egy vidám programmal gazdagodva térhetett vissza 
az óvodájába.  

Örömmel tájékoztatunk az iskolai beiratkozással kapcsolatban minden-
kit, hogy 2018. szeptemberében kettő elsős osztály fogja a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskolában kezdeni iskolai tanulmányait. 

Ezúton is köszönjük a megtisztelő bizalmat, hogy ránk bízták gyermeke-
ik iskolai oktatását és nevelését azon szülőknek, akik gyermekeik számára 
a mi intézményünket választották.

Friebertné Radvánszki Rita

Nyílt nap a Katolikus Óvodában

Hagyományainkhoz híven az óvodai beíratást megelőzően, április 19-én nyílt 
napot tartottunk az érdeklődő leendő kiscsoportosok és szüleik számára. Ezen 
a napon bepillantást nyerhettek a szülők és a gyermekek a mindennapjaink egy 
részébe, valamint népi gyermekjátékokkal vártuk az érdeklődőket. Ezen felül meg-
ismerkedhettek a leendő óvó nénikkel, dajka nénikkel, leendő ovis társakkal, bará-
tokkal. 

Egy család életében nagyon fontos döntés, hogy milyen nevelést választanak 
a gyermekük számára az iskolai évek előtt. Óvodánk a keresztény értékrendre 
épül, és minden erőnkkel, tudásunkkal azon vagyunk, hogy ezt elmélyítsük, belső-
vé tegyük, és a gyermekekben szunnyadó Istentől kapott talentumot kibontakoz-
tassuk. Évről évre, egyre több szülő keresi fel óvodánkat, mivel fontosnak tartják, 
hogy az óvodai nevelés keretén belül az igaz értékek felé vezessük a gyermekeket.

Köszönjük, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek a nyílt napunkra!
Bánfiné Sódar Szilvia

óvodapedagógus

HUNYADI TEREMATLÉTIKA 
VERSENY

A Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 2018. április 20-án pén-
teken szervezte meg a Hunyadi Terematlétika Versenyt a Dr. Fenyvesi Máté 
Sportcsarnokban, amelyre iskolánkat is meghívták. Négy versenyszámban 
indulhattak a 2003/2004-es és 2004/2005-ös születésű lányok és fiúk: 30 
méteres síkfutás, medicinlabda lökés, távolugrás, 4x80 méter ingafutás. 
Sportos tanulóink a következő eredményeket érték el:

 ¾ Horváth Lotti: ingafutás 3. hely, 30 méteres síkfutás 3. hely;
 ¾ Molnár Rebeka: 30 méteres síkfutás 2. hely, távolugrás 2. hely;
 ¾ Evanics Milán: 30 méteres síkfutás 1. hely, ingafutás 1. hely;
 ¾ Tóth Ambrus: medicinlabda lökés 1. hely;
 ¾ Vida Bálint: 30 méteres síkfutás 3. hely;
 ¾ Varga Ákos: ingafutás 2. hely;

Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekért!
Komáromi Róbert

Alkotónap

Április 20-án intézményünk testülete közösen töltötte a napot. Sándor 
atya napindító gondolatai után, Füves Béla vette át az irányítást. Csapatok-
ba rendeződve kezdődött az alkotónap. Elsőként szénrajzot készítettünk, 
majd térábrázolással foglalkoztunk, végül napunkat egy-egy akvarell kép 
létrehozásával zártuk. Köszönjük Béla felkészültségét, lelkesedését, mely-
lyel egész napunkat élményszerűvé tette. Jó volt együtt lenni, jó volt örül-
ni egymás örömének. 

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Alsó tagozat: (felső kép)
1. helyezett: Gusztonyi Luca
2. helyezett: Szűcs Ádám Simon
3. helyezett: Berta Flóra

Felső tagozat: (alsó kép)
1. helyezett: Lajdi Zselyke Apolka
2. helyezett: Király Erika
3. helyezett: Magyar Regina

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes 

Polgárőrségi Egyesület 
munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 
18360952-1-03

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

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

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

A Magyar Galambtenyésztők  
60. sz. Jánoshalmi Egyesülete

Kéri az adófizetőket, hogy   
adójuk 1 százalékával segítsék munkájukat. 

Az egyesület adószáma: 
19987361-1-03

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítet-
ték a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is az egyesület mun-
káját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a 
jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.

Adószám:18343744-103 
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

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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Nyuszisimogató

Április végén egy nagyon kedves meghívásnak tettünk eleget, osztályunk 
tanulójának, Földes Bencének az édesanyja invitált meg bennünket nyu-
szilesre. A család régóta foglalkozik már tapsifülesek nevelésével, ide 
engedtek betekintést nekünk is. Jelenleg 20 felnőtt, és 5 kölyök nyuszi van 
állományban, őket néztük meg. Gyerekeink részt vettek a jószágok ete-
tésében, többen közülük, most simogattak életükben először élő nyulat. 

Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen így tanulóinknak alkalmuk nyílt 
valóságban is megtapasztalni azt, amit eddig csak könyvekben láttak. 

Köszönjük a meghívást és az élményt Vékony Tündének és Földes 
Csabának.                                     Ságodi Henrietta osztályfőnök 1.c

Láncszavalás

A magyar költészet napja alkalomból április 11-én minden évben irodal-
mi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyek-
kel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kor-
társ költők versei egyaránt szerepelnek.

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium minden 
évben megrendezi a Láncszavalást a költészet napja alkalmából.

Az idei évben is alsó-, felső tagozatosok, folyamatosan mondták a ver-
seket egész délelőtt.

Ifjúsági dzsesszkoncert

A Filharmónia bérletes hangversenyeinek e tanévi utolsó előadásán a 
kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band három tagjából álló Bohém Jazz 
Triót hallgathattuk meg április 9-én az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban.

Az előadás kezdetén megfejtettük, hogy milyen is az, aki bohém, majd 
képzeletben visszautaztunk a XIX. század végi New Orleansba, ahol a 
dzsessz megszületett. Részesei lehettünk utcai parádénak, születésna-
pi mulatságnak, sőt temetési menetnek is. Megtudtuk, hogy a dzsesz-
szre jellemző az improvizáció, és az előadót megtapsolhatjuk a zene-
szám közben.

Utána a ragtime műfajába kóstoltunk bele, majd swinget és bluest is 
hallgattunk.

A gyermekek nagyon élvezték, hogy a koncert alatt nem kellett fegyel-
mezetten ülniük, hanem aktív részesei lehettek a zenének: tapssal, cset-
tintéssel kísérhették a zeneszámokat, igaz, előtte meg kellett tanulni-
uk, hogy a dzsessznél a hangsúlyok nem az első és harmadik, hanem a 
második és negyedik negyedre esnek, de pillanatok alatt ráéreztek. 

Akkora élményt nyújtott a Bohém Jazz Trió előadása a lelkes közön-
ségnek, hogy szűnni nem akaró vastapssal visszahívtuk őket a színpad-
ra, s az ifjúsági koncertekre nem jellemző módon még ráadást is kaptunk. 

Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt a Bohémeknek; reméljük, még 
hallhatjuk őket városunkban!

Puskás Krisztina

 2018. március 11-én volt az I. Hunyadi Aerobic Kupa, melyből hagyo-
mányt szeretnének teremteni a szervezők. 

Jánoshalmán az aerobic már történelem, melyet Bátyai Gáborné és 
most már lányai Dóra és Fruzsina is írnak. Remek verseny színhelye volt 
a sportcsarnok, mely megtelt az érdeklődőkkel. Jánoshalma Hunyadi és 
Szent Anna Katolikusa Iskola, Orosháza valamint Makó összesen 70 ver-
senyzője mérte össze tudását. A versenyt a Hunyadi Iskola megbízott igaz-
gatója, Balázsics Zoltán nyitotta meg, utána köszöntő beszédet mondott 
Kovács József alpolgármester úr. Az aerobicos szülők és a segítők szo-
kásukhoz híven óriási összefogással nagyon sokat segítettek. A jánoshal-
mi aerobicosok arany, ezüst, bronzérmet valamint 4-5-6-7-8. helyezése-
ket értek el.

A díjak átadására Farkas Andrást, az Agroprodukt Kft. ügyvezető igaz-
gatóját kértük fel, aki évek óta a fő szponzorunk. Az idén immár 2. alkalom-
mal kaptunk segítséget a Kecskeméti Gumiipari Kft. ügyvezető igazgatójá-
tól. A szünetekben a Jánoshalmi Salima Hastánccsoport bemutatóiban gyö-
nyörködhetett a közönség.

Köszönet Minden segítőnek! Szép verseny volt.

Hunyadi Iskola hírei
I. Hunyadi Aerobic Kupa 
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Velünk élő történelem, 
avagy a lelkesítő múlt

Április 25-én rendeztük meg az idei városismereti vetélkedőnket János-
halma múltjáról és jelenéről, dr. Karsai Ferenc emlékének szentelve. A 
háromfős csapatoknak sokrétű feladatokat kellett teljesíteniük. Előre meg-
kapták a témákat és az olvasnivalót. A gyerekek lelkesedése és felkészült-
sége minden várakozásunkat felülmúlta. 

 Nagy sikere volt a szelfikészítésnek: egy fotón össze kellett szerkeszte-
ni egy jánoshalmi épület régi kinézetét a mostanival, előtte a három csapat-
tag képével. Többen túl is teljesítették, több fotót is leadtak. Mindegyik meg-
tekinthető iskolánk Facebook-oldalán! Szép kis kiállítást is rögtönözhettünk 
azokból a régi tárgyakból, amelyeket a csoportok hoztak be: egy helyett 
többet is! előkerültek régi hímzések, konyhai eszközök, viseletek, családi 
ereklyék is: a dédpapa fotója, I. világháborús frontújság,  pénzek. A csapa-
toknak a zsűri előtt be is kellett mutatniuk pár mondatban ezeket. Cseppet 
sem unatkoztunk! Újszerű volt az idegenvezetési feladat. Városunk kivetí-
tett utcatérképe előtt minden csapat „elkalauzolta” különleges képzeletbeli 
vendégét három érdekességhez. Volt ezek között katolikus pap, szobrász, 
plázacica vagy erdélyi cserediák is például. Az írásbeli feladatok régi táj-
szavainkhoz és tavasz ünnepeinkhez, népszokásainkhoz kötődtek. A vetél-
kedő zárásaként egy-egy jánoshalmi népdalt kellett bemutatniuk. Megindí-
tó volt, hogy családtagok is eljöttek, ki citerával, ki tamburával, hogy kísér-
je a néha kicsit bizonytalan éneket. Többen viselettel, ruhával és hajfonat-
tal is vagy osztálytársak bevonásával erősítették a hatást. Színes, élveze-
tes másfél óra volt!

A zsűri elnöke idén is Karsai Péter nyugalmazott igazgatónk volt, akit 
Balázsics Zoltán mostani igazgatónk és Kasziba Gyöngyi tanárnő egészí-
tett ki. Szoros küzdelemben az első helyet a 6.c osztály hármasa nyerte 
el  (Tesch Enikő, Hargitai Emma és Faddi László), a második helyet a 8.a 
fiai szerezték meg (Fehér László Levente, Horváth Zoltán, Dudás Gergő), 
harmadik pedig a 6.a csapata lett (Majer Tamás Barnabás, Török Máté és 
Tóth Kristóf). 

Szívből köszönöm mindenkinek a segítségét, részvételét: tanárét, diákét, 
családtagét, osztálytársét! Köszönöm, hogy a dobogósok jutalmát támogat-
ta a Gála Étterem, a Hanna Cukrászda és iskolánk közkedvelt büféje is. 

Jó volt ott lenni, versenyzőnek, szervezőnek, zsűrinek egyaránt! Jó 
volt látni a csillogó szemeket, az ügybuzgalmat, erőn felüli igyekezetet is, 
hiszen beszélni sem egyszerű közönség előtt, hát még énekelni, s ez nem 
tehetségkutató rendezvény volt, hanem tisztelgés a régiek előtt, akik meg-
ismerhetővé, sőt szerethetővé is váltak bennünk. 

 Kovács Ildikó
 szervezőtanár

Tavaszköszöntő kerékpártúra
Alig vártuk, hogy megérkezzen a tavasz, és első kerékpártúránkra indul-

hassunk.

Az úti cél az Oncsa-telep volt. Miután szerencsésen megérkeztünk, fel-
szabadultan fociztunk, tollasoztunk, ugróköteleztünk. Majd erdei túrára 
indultunk. Megfigyeltük az erdő növényzetét, és állatvilágát. Ezután továb-
bindultunk, a következő állomásunk a KEFAG szabadidő parkja és játszó-
tere volt. Estefelé  a megfáradt csapatot a 2. a osztály aggódó szülei már 
várták az iskola előtt.                                 Juhász Edit osztályfőnök

BALETT NAGYKÖVET 
JÁNOSHALMÁN

Az Opera Nagykövete program keretében Várkonyi Zoltán balettművész 
tartott előadást diákjainknak az Imre Zoltán Művelődési Központban ápri-
lis 25-én.

A Művész Úr nagy tisztelettel emlékezett meg Imre Zoltánról, aki szü-
leivel Jánoshalmán is lakott, és innen indult el a csodálatos pálya-
futása, először mint balettnövendék, majd mint balettművész. Dági 
Attila 4.a osztályos tanuló felkészült Imre Zoltán életéből, és ismer-
tette diáktársaival a helyi művelődési központ névadójának életútját. 
Várkonyi művész úr dolgozott  együtt Imre Zoltánnal, említést tett híres 
koreográfiájáról, ahol  táncosként vett részt annak idején.

B e m u t a -
tott részle-
teket ismert, 
és kevésbé 
ismert előadá-
sokból, szólt 
Seregi Lász-
ló koreográ-
fus munkássá-
gáról, a tánco-
sok feladatai-
ról, felkészülé-
séről, kulisszák 
mögötti titkok-
ról, és a hasz-
nált kellékek-
ről is. Kiemelt 
magyar vonat-
k o z á s o k a t , 
Shakespeare 
művek színpa-
di feldolgozá-
sait. Az előa-
dás alatt a diá-
kok és tanára-
ik folyamato-
san láthattak 
részleteket bal-
et tművekből , 
felpróbálhattak 
kellékeket is /
többek között a 
Hófehérke és a 
hét törpe című 
mesebalettben használt mű-orrot és műfület/.

A jövő héten az Erkel Színházban megtekintjük 50 diákkal a Total Dance 
című balett előadást, ennek az előadásnak volt az előkészítése ez a ked-
vcsináló program.

A kicsik még kipróbálták az alappozíciókat is, és a végén tütübe öltöztek, 
és nagy élvezettel balettcipőbe bújtak.

Hálásan köszönjük Várkonyi Zoltán művész úrnak, hogy ilyen páratlan 
élményben részesítette a jánoshalmi diákokat.

 P.V.K.

Föld Napja a Hunyadiban!
Április 22-e a Föld napja. A jeles napot 48 éve rendezik meg világszerte. 

Magyarország 28 éve csatlakozott a kezdeményezéshez. A világnap alkal-
mából különféle eseményeket rendeztek hazánkban is, amelyekkel felhív-
ták a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. 

Ehhez csatlakozott iskolánk is, április 21-én. Ezen a napon a Föld színe-
ibe öltözünk, és jó hangulatban töltöttük el a délelőttöt. Az alsó tagozatos 
osztályok menetlevelet készítettek, és 10 állomáson tanultak játszva és 
gyarapították tudásukat. Volt itt szelektív hulladékgyűjtés, kereszrejtvény-
fejtés, a természet lakóinak életterének megismerése, titkosírás-fejtés, 
kvíz, kötélmászás, és horgászás is! A gyerekek próbára tehették bátorsá-
gukat, teherbíró képességüket, ügyességüket, kitartásukat és természete-
sen az elmaradhatatlan fantáziájukat. 

Hallgattunk különféle madárhangokat és megtudtuk, hogy az év madara 
a vándorsólyom, az év fája pedig a virágos kőris. Közösen elkészítettük 
életfánkat is.

Az idei Föld napjának témája a műanyagmentes világ. Ennek oka az, 
hogy alig 70 éve kezdődött a műanyagok tömeggyártása, és ma már évi 
8,3 milliárd tonna nem újrahasznosított műanyag kerül valamilyen formá-
ban felhasználásra.

A Föld napján való megemlékezések, rendezvények alkalmat adnak 
arra, hogy a gyermekek is mérlegeljék, hogyan bánnak környezetükkel, 
és mit tesznek azért, hogy a természet és benne az ember egészsége-
sebben éljen.

Már az is sokat jelent, ha nem pazaroljuk a vizet, szelektíven gyűjtjük a 
hulladékot vagy kicsit tudatosabban, visszafogottabban fogyasztunk.

A legfontosabb azonban, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, 
hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk példát!

Tanítsuk meg gyermekeinket arra, hogyan védjék, tiszteljék környezetü-
ket és a Földet, amin élnek!

Hunyadi Iskola hírei

„ÉLJÜK ÁT A TALÁLKOZÁST”
2018. április 12-én a világhírű Budapesti Fesztiválzenekar adott koncer-

tet Jánoshalmán a Szent Anna Templomban.
A csodaszép templomunk megtelt, és hatalmas koncertterem-

mé változott, hiszen  nemcsak Jánoshalma oktatási intézményeiből, 
hanem Kéleshalom, Mélykút és Rém településekről is érkeztek diákok. 
A helyi  Szociális Otthon lakóinak az FM-ASZK diákjai segítettek a temp-
lomba eljutni.

A zenekar évente számos jótékony koncertet ad az országban, céljuk 
az, hogy elvigyék a zenét azokhoz is, akiknek nem áll módjukban eljut-
ni a koncerttermekbe.

Az élmény felejthetetlen volt, hiszen adott volt egy csodaszép korszak, 
egy nagyszerű zeneszerző, J. S. Bach, a közönség, és a világszínvonalú 
Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttese Midori Seiler vezetésével.

Sok érdeklődő felnőtt néző is volt városunkból. Egy különleges, tanó-
rán kívüli élményszerző lehetőséget kaptunk ajándékba a BFZ-től, amit 
hálás szívvel köszönünk!

Patocskainé Vízvári Klára
énektanár

http://www.szintan.hu/lista/f/f25.htm
http://www.szintan.hu/lista/f/f25.htm
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A Diákolimpiákon is 
eredményesek voltunk

Az idei év diák versenyei kiemelkedően jól sikerültek számunkra! Főként az 
iskola fekvenyomó csapatát emelném ki, hiszen ebben a versenyszámban orszá-
gos versenyt nyertünk. Az első forduló, a megyei fekvenyomó döntő Hódmező-
vásárhelyen zajlott, amelyen kiemelkedő eredményt értünk el. Lázár Dominik és 
Kolompár Krisztián (más-más súlycsoportban) megyei első helyezett,   Vinkó Gábor 
pedig második lett. 

Ezzel az eredménnyel diákjaink kvalifikálták magukat az országos döntőre, 
amely Encsen került megrendezésre. A döntőben kiválóan versenyezve Lázár 
Dominik Országos bajnoki címet szerzett, Vinkó Gábor pedig második helyezést 
ért el. Sajnos Kolompár Krisztián betegség miatt nem tudott szerepelni, pedig ara-
nyéremre volt esélyes. 

Sikereink azonban ezekkel az eredményekkel még korántsem fejeződtek be, 
hiszen következett a megyei atlétikai döntő Kecskeméten, ahol diákjaink további 
fantasztikus eredményeket produkáltak. Nem kevesebb, mint 10 éremmel térhet-
tünk haza. Ebből 3 arany, 4 ezüst és 3 bronzérem.

Gerelydobásban 1. Hajdú Patrik, 2. Kovács Patrik, 3. Magyar Martin valamint 
a fiatalabb korosztályban  1. Kis Péter. Diszkoszvetésben 1. Göllény Róbert, 2. 
Magyar Martin, 3. Kovács Patrik. Magasugrásban 2. Magyar Martin, 3. Hajdú Pat-
rik,  és a fiatalabb korosztályban 2. Kis Péter.

Az elért eredményekhez gratulálunk versenyzőinknek és felkészítő tanáruknak 
Ifj. Haász László testnevelőnek.

Ifjúsági katasztrófavédelmi 
verseny

Iskolánkból Gyömbér Bence, Sallai Zoltán, Haszilló Dániel és Ficsór 
Péter Pál vettek részt az 

Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny körzeti fordulóján, ami 2018.04.04.-
én került megrendezésre a Kiskunhalasi Tűzoltóság udvarában. 

Csapatunk a 2. helyezést érte el, ezzel bejutott a megyei döntőbe. Ennek 
megrendezésére 2018.04.11.-én Ágasegyházán került sor. A döntőben 
tanulóink kiválóan versenyezve a harmadik helyezést érték el. 

Gratulálunk a csapattagoknak és felkészítő tanáruknak, Holub István-
nak!

Alkotni Arany!

A Petőfi Irodalmi Múzeum Alkotni 
Arany! címmel videópályázatot írt ki 
9-10. és 11-13. évfolyamos középisko-
lai tanulók számára Arany János szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából. 
Iskolánk  11.E és 11.K osztálya közösen 
alkotta a SZAKISOKK csapatot, a stábot 
és készítette el pályaművét. A feladat 
Arany János valamely balladája alap-
ján 2 perces filmelőzetes, trailer elkészí-
tése volt. A csapat választása a Tetem-
re hívás című balladára eset, mely alap-
ján leforgatta a Vér szava című trailert. A 
főbb szerepekben Jakab Amandát, mint 
Kund Abigélt és Ujvári Gábort, mint a 
tragikus sorsú Bárczi Benőt láthattuk. A 
film jeleneteinek felvételei februárban zajlottak, köszönet az operatőrnek,  
Haszilló Dániel 10.K osztályos tanulónak. A rendező, Ujvári Gábor végez-
te az utómunkákat, a vágást, szerkesztést. Az elkészült produkció ezu-
tán felkerült a legismertebb videómegosztó oldalra a világhálóra. A pályá-
zat kiírója szakmai és közönségdíjat osztott ki. A SZAKISOKK csapata a 
11-13. évfolyamos korcsoportban 2. helyezést ért el a közönségszavazá-
son. A díjkiosztóra 2018. április 10-én került sor Budapesten a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban. A SZAKISOKK csapat képviseletében Jakab Aman-
da, Ujvári Gábor és Einviller Nándor vette át az iskola számára a 200.000 
Ft értékű médiacsomag utalványt. Gratulálunk az elért eredményhez az 
alkotóknak! Köszönjük, hogy megmutattátok, hogy nemcsak gépészetben, 
hanem a művészet terén is sikeresek lehetnek tanulóink! Külön köszöne-
tünket fejezzük ki mindenkinek, aki szavazatával támogatta kisfilmünket!

Hunyadi Iskola hírei

FM ASZK hírei

Járási tankerületi versenyek
Idén a Kiskőrösi 

Tankerületünk új ötlet-
tel állt elő: rendez-
zünk járási versenye-
ket, majd a továbbju-
tókkal egy közös tan-
kerületi döntőt gyer-
mekeinknek. Alsó és 
felső tagozaton sok-
sok tantárgyi versenyt 
hirdettek, és ezeken 
részt is vettek tanu-
lóink igen sikeresen. 
Gratulálunk minden 
tanulónknak a dere-
kas helytállásért!

Volt matematika, 
környezet, történelem, 
informatika, német, 
angol, rajz, szavaló és 
mesemondó verseny. 

Köszönjük a szülők segítségét a felkészülésben, utaztatásban!
Nagyon sok tanulónk jutott tovább az összevont kiskunhalasi és jános-

halmi járási versenyről a tankerületi döntőkbe:
Rendek Gergő 1.a, Lógó Bianka Rita 3.c, Balázs Gábor 4.c – mese-

mondó verseny
Hargitai Emma Tünde 6.c – szavalóverseny
Szakály Zita, Kiss Luca, Török Máté 6.a – természetismereti verseny
Dági Beatrix 6.a – német nemzetiségi verseny
Farkas Rebeka 6.c – informatika verseny
Lengyel Anna, Csernák Réka, Tóth Flóra 3.a, Zámbó Luca 5.a – ének-

verseny
Miskolczi Szonja 5.a, Dági Beatrix, Bogdán Hanna 6.a – helyesíró ver-

seny
Gratulálunk nekik, nagyon büszkék vagyunk rájuk és sok sikert kívánunk 

a tankerületi döntőben!
Kné Harkai Klára

Úton az országos döntőbe!
2018. április 27-én Iskolánk UNIHOKI csapata az Országos Elődöntő-

ben bronzérmet szerzett, és ezzel kiharcolta az UNIHOKI országos dön-
tőjében való szereplést.

Csapattagok: (Balról) Varga Ferenc testnevelő, Herczeg Gergő, Lip-
ták-Galló Máté, Palócz Norbert, Dósa Martin Csaba, Lukács Olivér

 Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapít-
vány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számla-
számon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök
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Technikusain szereplése 
az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen
A mezőgazdasági gépésztechnikus versenyt az idei évben is a jánoshal-

mi iskola rendezte. A versenyről az előző havi lapszámban már részletesen 
írtunk, ezért most csak az eredményeket soroljuk fel. A gödöllői elődöntőből 
három tanulónk jutott a döntőbe, amelynek megrendezésére 2018. márci-
us 26-28 között került sor. Az eredmények összesítése után, iskolánk 14.T 
osztályos tanulója Kiss Ádám teljesítményével az abszolút első helyezést 
szerezte meg. Ádám az írásbelin és a szóbelin is a legjobbnak bizonyult. 
Intézményünk másik diákja Miskolczi Dániel Márton 13.T osztályos tanuló 
összesítésben a 4. helyezést szerezte meg. Dániel a részfeladatok közül a 
gépszerelésben és beállításban szerezte meg az első helyezést. Intézmé-
nyünk harmadik tanulója Szegedi János (14.T) összesítésben a 7. helyet 
szerezte meg. A versenyen elért teljesítményükkel mind hárman megsze-
rezték a jeles mezőgazdasági gépésztechnikus bizonyítványt kaptak.

Felkészítő elméleti szaktanárok: Berta László, Éder János, Juhász Zol-
tán, Zámbó Gábor.

Felkészítő gyakorlati szaktanárok: Dénes Gábor, Kasziba Gábor, Kozla 
Krisztián, Szakál László, Szalma István.

Mezőgazdasági gépésztanulóink 
a Szakma Kiváló Tanulója 

Verseny döntőjében

Az idei tanévben is Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hirdette meg a 
mezőgazdasági gépész szakmát oktató iskolák számára a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt. A szakmunkás tanulók számára a megmérettetés febru-
árban Gödöllőn az írásbeli elődöntővel kezdődött.

Az írásbeli feladatok kiértékelését követően három tanulónk jutott a bak-
talórántházi döntőbe, amely április 18-20 között került megrendezésre.

A versenyen az ország mezőgazdasági gépészképzést folyatató iskolái-
nak huszonnégy tanulója mérte össze tudását. A diákoknak először szóban 
kellett számot adni tudásukról. Minden versenyző azonos szakmai elmé-
leti tételből szóbelizett. A gyakorlati feladat pedig erőgépszerelésből, fém-
megmunkálásból, anyagmozgatógép üzemeltetésből állt és a versenye-
ken a legnagyobb látványosságnak számító szántóversenyen kellett meg-
mutatni tudásukat.

A verseny minden feltétele, illetve a pontozás is megegyezik a szak-
mai vizsgákon előírtakkal. Az elődöntőben és a döntőben elért eredmé-
nyek összesítése után iskolánk tanulója László Gábor a 6. helyezést sze-
rezte meg, ezzel az eredménnyel jeles szakmunkás bizonyítványt kapott. 
Kazi Zoltán Tibor a 9. helyezést ért el, míg Varga Ádám 21. helyezett lett. 

A versenyző felkészítését: Juhász Zoltán, Éder János, Boros Dénes, 
Zámbó Gábor, Berta László, Szakál László, Dénes Gábor, Kasziba Gábor, 
Kisföldi Zsolt végezte. 

Gazda tanulónk az 
ország legjobbja

Először hirdette meg a gazda szakmát oktató iskolák számára a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt. 
Mivel a szakmai vizsga szabályzat nem ír elő írásbeli feladatot ezért ebben 
a szakmában elődöntő nem volt. A döntőre az iskolák két tanulót nevez-
hettek, így összesen 15 tanulóból állt össze a verseny mezőnye. Intézmé-
nyünkben a szakmai versenyekre a tanulók kiválasztása „házi selejtezőn” 
történik. A végzős gazdatanulók közül Ádám Norbert és Gyöngyösi Erika 
került kiválasztásra. A döntőt a hódmezővásárhelyi Gregus Máté Mezőgaz-
dasági Szakképző iskolában, április 10-13 között rendezték meg. 

A versenyzőknek szóban szakmai elméleti tantárgyakból, majd gya-
korlati feladatokból kellett számot adniuk tudásukról. A gyakorlati felada-
tok között állattenyésztésből a haszonállatok gondozása, vizsgálata, fejé-
se, kertészeti ismeretekből az ültetvény telepítés, gépészetből az erőgé-
pek karbantartása és a folyamatosan sorba vetőgépek beállítása üzemel-
tetése szerepelt.

A versenyben nyújtott kimagasló teljesítményével Ádám Norbert az 
abszolút 1. helyezést és egyedül a döntősök között kitűnő szakmunkás 
bizonyítványt kapott. Gyöngyösi Erika a 10. helyezést szerezte meg. 

Felkészítő tanáraik Varga Judit, Berta László, Zámbó Gábor, Királyné 
Kalamár Zsófia, Szalma István, Zámbó Imre, Szuhai Balázs voltak.

A vizsgabizottság a versenyzők együttes teljesítményét is értékelte. 
Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánknak ítélték oda a legjobb gyakorlati okta-
tást végző intézménynek szóló serleget, amelyet az ünnepélyes eredmény-
hirdetésen Taskovics Péter iskolánk főigazgatója vehetett át.

Az április 11-dikei megyei katasztrófavédelmi verseny döntője is jól sike-
rült . Meg van a 3. hely. Szép volt skacok!

Intézményünk az idei évben nagyon sikeresen szerepelt minden verse-
nyen. Köszönettel tartozunk a felkészítő tanároknak lelkiismeretes munká-
jukért és minden versenyző diákunk helytállásáért. Mindannyian hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a jánoshalmi iskolát a legjobb mezőgazdasági szakkép-
zést végző iskolák között tartják számon.

FMASZK

Ágazati és ágazaton 
kívüli szakmai érettségi 

vizsgatantárgyak 
versenye (ÁSZÉV)

Az érettségi előtt álló tanulók minden évben megmérettetik magukat az 
országos szakmai versenyen. 

Az első forduló számítógépes online feladatmegoldásból állt. 
A második fordulóba 2 tanulónk jutott be: Kókai Dániel 12. K, Hunya-

di Ármin 12. K. 
A verseny döntőjét a Szolnoki Szakképzési Centrumban  rendezték meg 

2018. április 9-10 –én. Az idei ÁSZÉV-en 40 különböző ágazatban 38 ver-
senybizottság előtt 792 tanuló adott számot tudásáról. A diákoknak meg-
éri jól szerepelni, mert az első 30 tanuló többletpontot kap a felsőoktatá-
si eljárás során.  A Mezőgazdasági  gépész ismeretek döntőjébe 21 tanu-
ló jutott be.

A verseny két részből tevődik össze. Az első nap délutánján írásban, 
másnap pedig szóban bizonyíthatták a tanulók a tudásukat. 

Az eredményhirdetésre 13-án került sor. Ide már csak szakmánként az 
első három tanulót hívták meg. A tanulók 50 000Ft, 30 000 Ft, 25 000Ft –
os Erzsébet utalványt és tárgyjutalmat kaptak.

Kókai Dániel 1. helyezés
Hunyadi Ármin  2. helyezés
Felkészítő tanáraik voltak: Berta László, Boros Dénes, Éder János, 

Juhász Zoltán, Zámbó Gábor
Gratulálunk a kimagasló eredményhez!

A EuroSkills, vagyis a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, látványos 
bemutatója a szakmáknak és a legfrissebb európai fejlesztéseknek.

A versenyre való jelentkezés korhatára 25 év.
Minden ország egy versenyzőt vagy versenyzői csapatot nevezhet szak-

mánként.
Az idei évben Budapesten rendezik a versenyt szeptember 26-28-án.
Az országot képviselő versenyző kiválasztása a SkillsHungary verse-

nyen került kiválasztásra, amelyet április 23-25 között rendeztek meg.
A MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Szövetsége) a 

mezőgépész szakma népszerűsítése érdekében lehetőséget biztosít a fiataloknak a 
versenyen való részvételre.

Ezért kétfordulós versenyt hirdetett gépész tanulók és fiatal szakemberek részé-
re az országot képviselő versenyző kiválasztására Nehézgép-szerelő szakmában. 

Nyolc versenyző kapott meghívást a Gödöllőn a Szent István Egyetemen meg-
rendezett első fordulóra. Iskolánkat Hunyadi Ármin 12. K osztályos tanuló kép-
viselte. 

Az első fordulóból négy versenyző jutott a Budapesti döntőbe, amely a  Skills-
Hungary Nemzeti Döntő és Bemutató keretében került megrendezésre.

A két fordulós döntőben Fendt 516 típusú erőgépeken hibakód kiolvasási, hiba-
elhárítási és beállítási feladatokat kellett végrehajtani a MEGFOSZ szakmai stand-
ján.

A szoros versenyben Hunyadi Ármin a harmadik helyet szerezte meg. A két ver-
senyző aki megelőzte már több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 

A második helyezett iskolánk volt diákja Papp Martin lett.
Gratulálunk a versenyzőknek.

FM ASZK hírei
Sikereink az országos szakmai tanulmányi versenyeken Diákjaink sikere a Szakma 

Kiváló Tanulója Verseny 
országos döntőjében

2018. április 10-13. között Hódmezővásárhelyen, a Gregus Máté Mező-
gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában került megrendezésre 
a Szakma Kiváló tanulója országos döntője Gazda szakmában.

Iskolánkat Gyöngyösi Erika és Ádám Norbert 11-es gazda tanulók képvi-
selték. Az ország 8, gazdaképzést folytató szakközépiskolájából, 15 tanu-
ló kemény küzdelemben mérettette meg magát elméletből és gyakorlat-
ból egyaránt. 

Állattartás, növénytermesztés, kereskedelem, vállalkozás és ügyvite-
li ismeretek, kiegészítő tevékenység elméleti ismereteiből szóban felel-
tek. Gyakorlatból állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási, valamint 
növénytermesztési, kertészeti feladatokat hajtottak végre. 

Ádám Norbert 11.b osztályos tanuló a versenyen elért összteljesítménye 
alapján első helyezést ért el. Ezáltal a versenybizottság javaslata szerint, a 
május végi szakmai vizsgán valamennyi vizsgafeladat teljesítése alól men-
tességet kap jeles eredménnyel. Gyöngyösi Erika az országos döntőben 
10. helyezett lett, így 3 vizsgafeladat teljesítése alól kapott mentességet. 

Ádám Norbert a legjobb gyakorlati és elméleti feleletért különdíjazásban 
részesült, míg „A legjobb gyakorlati oktatóhely” –nek járó serleget Tasko-
vics Péter Főigazgató úr vehette át. 

Tanulóinkat szakmai elméleti tantárgyakból Varga Judit, Berta Lász-
ló, Zámbó Gábor és gyakorlatból Királyné Kalamár Zsófia, Szuhai Balázs, 
Zámbó Imre és Szalma István készítették fel.

Örömünket tetézte, hogy meghívást kaptunk 2018. ápris 25-re a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara által szervezett díjátadóra, ahol az SZKT és az 
OSZTV díjazottai oklevelet és emlékplakettet vehettek át Jakab Istvántól az 
Országgyűlés alelnökétől, aki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Szövetségének is elnöke.

SkillsHungary  2018
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Napozásnak nagyon sok jóté-
kony hatása van. A napfény 
jókedvre derít, elűzi a depresszi-
ót. Általa D vitaminhoz jutunk, ami 

segít erősíteni csontjainkat, lassíthatja a csontritkulást.
A napsütés káros következményeivel szemben nem 

csak külsőleg védekezhetünk. A napozásra belsőleg is 
felkészülhetünk. Sok karotinban gazdag zöldséget és 
gyümölcsöt kell fogyasztani.

Az A-vitamin provitaminjai (elővitaminjai) a karotinoi-
dok (pl. béta-karotin, likopin), melynek elsődleges for-
rásai a mélysárga, a vörös, valamint a sötétzöld zöld-
ségek, gyümölcsök, mint például: sárgarépa, sütőtök, 
piros paprika, paradicsom, cékla, sárgadinnye, sárga-
barack, mangó, paradicsom, spenót, kelkáposzta. A-vi-
tamin források még: a máj, tengeri halak, tojássárgá-
ja, vaj, tej- és tejtermékek. A karotinok legjobban a szí-
nes zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával kerülnek 
szervezetünkbe.

 Az A-vitamin antioxidáns tulajdonsága mellett fokoz-
za a bőr melanin termelését, és ezzel a gyorsabb, 
egyenletesebb barnaság kialakulását. A C-vitamin 
elsődleges forrásai a nyers zöldségek és gyümölcsök, 

melyeket antioxidáns hatásuk végett célszerű napon-
ta többször is fogyasztani. A C-vitamin azonban furcsa 
módon nagy dózisban hátráltathatja a barnulási folya-
matot, ezért napozás előtt közvetlenül, valamint stran-
dolás közben inkább kerüljük a citrusfélék (narancs, cit-
rom juice-ok) nagy mennyiségben történő fogyasztását. 
E-vitamin források a növényi olajok (pl. szója, repce, 
napraforgó, kukoricacsíra, búzacsíra olaj), teljes őrlésű 
gabonafélék, olajos magvak (mandula, mogyoró, diófé-
lék). Az E-vitamin nem csupán antioxidáns tulajdonsá-
ga miatt előnyös, hanem segít megóvni a bőrt a kiszára-
dástól, ami szintén a napozás egyik nem kívánt velejá-
rója. Ezeken kívül pedig segíti az A-vitamin felszívódá-
sát, miután védi azt az oxidációs folyamatoktól. A kálci-
um is támogatja a barnulási folyamatot, ezért lehet elő-
nyös számunkra a kálciumban gazdag tej-és tejtermé-
kek, túró- és sajtfélék fogyasztása.

Folyadék szükségletünk viszont napozáskor meg-
emelkedik, 2 literről akár 3 liter is lehet. Természetesen, 
legjobb folyadék pótlónak a víz.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

A dietetikus tanácsai
Evéssel a barnaságért

2018. április 20-án az Integrált térségi gyermekprogramok (EFOP 1.4.2-
16-2016-00020) „Együtt könnyebb” elnevezésű program keretében, Esély 
a jövőnek – korai fejlesztés szerepe, lehetőségei címmel, szakmakö-
zi műhelymunka keretében tartott előadást Czeizel Barbara, Kora gyer-
mekkori intervencióért felelős miniszteri biztos, a budapesti Korai Fejlesz-
tő Központ intézményvezetője, és Ágoston Ildikó a Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalasi Tagintézményének intézményve-
zető helyettese.
A rendezvényt, Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere nyitotta 
meg. Ágoston Ildikó, részletesen mutatta be, a szakszolgálat feladatait és 
működését, kiemelve, hogy a szakszolgálat feladatai közül, a korai fejlesz-
tés még most is gyerekcipőben jár, kevés a szakember, és a szülők tájékoz-
tatása szintén hiányokkal küzd. A bemutatkozást követően Czeizel Barbara, 
Változó gyerekek, változó igények: a korai fejlesztéstől a családközpontú 
kora gyermekkori intervencióig címmel tartotta meg előadását. 
Az előadás kapcsán beszélgettem Czeizel Barbarával, aki a budapesti 
Korai Fejlesztő Központ szakmai vezetője és egyik alapítója, s immár két 
éve látja el a kora gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztosi pozí-
ciót is. Munkájáról őszintén, magával ragadó szenvedéllyel beszél, nem tit-
kolva a rengeteg tennivalót, a korai intervenció, fejlesztés területén.
A Korai Fejlesztő Központ lassan 30 éves. Mikor érezted először, hogy 
szükség van egy olyan intézményre, ahol a korababákkal, a fejlődési 
elmaradással küzdő gyermekekkel foglalkozzanak? Mit is jelent a korai 
fejlesztés?

A nyolcvanas évek végén végeztem a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Akko-
riban érzékelhető volt mind a képzésben, 
mind az ellátásban az a hiány, hogy a gyó-
gypedagógia az iskoláskor, és még inkább 
az óvodáskor előtti időszakra alig fókuszált.  
Miközben köztudott, hogy az eltérő fejlődé-
sű, más néven fogyatékos gyermekek nem 
3 vagy 6 évesen lesznek fogyatékosok. 
Nagyon sokszor a magzati életben kiderül-
het, hogy gond van, de a születést követően 
ez még több esetben egyértelművé válhat.
Az első életévben pedig mind a szülők, mind 
a szakemberek számára biztosan feltűnik, 
ha valami gond van a kisbaba fejlődésével, 

de legkésőbb 2 éves korban minden fejlődési zavar már láthatóvá válik. 
Ez a legkorábbi – ugyanakkor legérzékenyebb – időszak akkoriban telje-
sen ellátatlan volt. A családok információhiánya és a szolgáltatások hiá-
nya eredményezte azt, hogy a kilencvenes évek elején felismertük, hogy 
valamit kell tenni. Az állami ellátórendszert próbáltuk motiválni a korai ellá-
tás kialakítására, de akkor ez nehezebben ment. Végül a legegyszerűbb-
nek az tűnt, hogy mi magunk létrehozunk egy olyan alapítványi fenntartású 
intézményt, mely megpróbálja modellezni azt az ellátást, amiről azt gondol-
tuk, hogy a családok számára szükséges. Egy központot, ahol egy helyen 
megtörténhet a komplex diagnosztikai vizsgálat, valamint a gyermek egye-
di, specifikus problémájának, állapotának és a család igényeinek megfele-
lő terápiás ellátás.
A korai fejlesztést alanyi jogon a közneveléshez tartozó pedagógiai szak-
szolgálatok biztosítják, leginkább gyógypedagógusok, pszichológusok, és 
különböző mozgásterapeuták által. Ezen túl természetesen a szülők elérik, 
illetve nagy részük eljut számtalan más terápiát képviselő szakemberek-
hez is.

 — Mekkora azoknak a gyerekeknek a köre, akik ma hazánkban, nem 
jutnak megfelelő ellátáshoz, és ennek milyen következményei van-
nak?

Évente közel 90 ezer gyermek születik, közülük közel 6-, de az elmúlt évek-
ben már inkább 7%-a kerül közvetlenül megszületése után PIC-be, NIC-be, 
azaz az egészségügy intenzív ellátó körébe. 
Ehhez képest az oktatási tárca által regisztrált korai fejlesztésben része-

sített 0-5 éves korú gyermekek száma, különösen, ha az évfolyamokra 
lebontott számokat nézzük, irreálisan alacsony. A 2016/2017-es tanév ada-
ta (4542 fő) öt évfolyamra (0-5 éves gyermekek) vonatkozik. Évfolyamon-
ként tehát legfeljebb ≈900 gyermek kap korai fejlesztést. Azonban a tények 
sokkal árnyaltabbak. A regisztrált gyerekek átlagéletkora 3 év, ami azt jelen-
ti, hogy a gyerekek többsége 2, 3 és 4 évesen kapott csak korai fejlesztést.
Ugyanakkor az SNI-s kategóriával első osztályba kerülő gyermekek szá-
ma megint az adott évfolyam közel ≈6%-a. Tehát nagyon durva megközelí-
tés szerint, az OM kóddal rendelkező intézményekben korai fejlesztés-gon-
dozásban részesülő, egy évfolyamba tartozó gyerekek számához képest 
közel tízszerese azoknak a gyerekeknek a száma, akik az iskolába kerü-
lésnél SNI kategóriába kerülnek (5673 fő) 

 — Még ha finomítjuk is az ellátott gyerekek adatait a szociális és egész-
ségügyi intézményekben korai intervenciós beavatkozást kapó gye-
rekek számának korrekciójával, akkor is kérdés marad, mi történik 
az iskolába SNI-ként bekerülő gyerekeknek jó részével megszületé-
sük és iskolába kerülésük között?

Összesítve a táblázat adatait, megállapítható, hogy 0-5 éves korig, azaz a 
korai fejlesztés időszakában megközelítően 25,000 gyermeknek (évfolya-
monként ≈5,000 fő) és az ő családjaiknak kellene a kora gyermekkori inter-
venció szolgáltatásaiban (fejlesztésben) részesülnie!!!
Ha az érintettek körét vizsgáljuk, nem mehetünk el amellett a tény mellett 
sem, hogy Magyarországon az európai adatokhoz (4-5%) képest ez kiemel-
kedően magas (8,6 %) a koraszülések. aránya(Forrás: OGYEI). A koraszü-
löttség oka lehet ugyanis számos később jelentkező pszichomotoros, visel-
kedéses, érzelmi és pszichiátriai problémának, melyek közül a leggyakrab-
ban aggodalomra okot adó területek a regulációs zavarok, a mozgássérü-
lés, a pszichomotoros fejlődés elmaradása, a figyelemzavar típusú ADHD, 
érzelmi nehézségek, az autizmus spektrum zavar tünetei, vagy a megnöve-
kedett kockázat bármilyen pszichiátriai kórképpel kapcsolatban. 

 — Kihez forduljanak elsőként azok a szülők, akik úgy gondolják, 
gyermekük mozgásbeli, értelmi vagy komplex segítségre szo-
rul? 

A védőnők azok, akik folyamatosan nyomon követik a csecsemő, majd 
a kisgyermek fejlődését. Tehát ők azok, akik a legtöbbet tudnak segíteni 
ezekben a helyzetekben. A gyermekorvosok és szakorvosok, a korai idő-
szakban leginkább a gyerek-neurológusok azok, akiknek az eltérő fejlődés 
okait segíteniük kell feltárni, és ezután, ha szükséges, az ellátórendszerbe 
irányítani a családot.

 — Milyen fejlesztő módszerek a legnépszerűbbek az intézményi 
kereteken belül és azon kívül?

Egy éves kor alatt a nagymozgásban megjelenő eltérések általában a leg-
dominánsabbak, ami miatt mind a szülők, mind a szakemberek többnyire 
szakképzett gyógytornász által biztosított valamely manuálterápiát javasol-
ják. De ugyanilyen fontos, hogy mikor már helyváltoztató mozgásra képes 
a kisgyerek, de van gyermekneurológus által igazolt fejlődési eltérése, szo-
matopedagógus, vagy konduktor biztosítsa a mozgásfejlesztést. Nem győ-
zöm hangsúlyozni azonban, hogy nem szabad csak egy fejlődési terület-
re fókuszálnunk, hanem megfelelő szakmai tudással az érzékszervek, az 
értelmi fejlődés illetve a szociális-kommunikációs területet is meg kell figyel-
nünk, nem beszélve az étkezéssel, alvással összefüggő problémákról. 
Ehhez azonban a korai komplex gyógypedagógiai fejlesztésben és a szü-
lők számára biztosított tanácsadásban kompetens szakemberek szüksége-
sek. A szülő-szakember partneri kapcsolat a korai életszakaszban kiemel-
kedő szereppel bír. Ezen kompetenciák megjelenhetnek az egészségügyi 
szakellátásban és a pedagógiai szakszolgálatokban, de sajnálatos módon 
ezen államilag finanszírozott szolgáltatások jelenleg még nem tudják lefed-
ni a valós igényeket. Ezért a szülők nagyon sok esetben a magánellátást 
keresik fel. Az ideális az lenne, és ezen dolgozunk, hogy legyen adatbázi-
sunk a korai intervenciót, fejlesztést igénylő gyermekek és családok szá-
máról, mert ez alapján lehet bővíteni az állami alapellátás szolgáltatásait. 
Ha ez megvalósul, a szülőknek még mindig van lehetőségük választani, de 
nagyon fontos, hogy ez ne kényszermegoldás legyen.

 — Mi történik az ellátatlan gyerekekkel, családokkal?
Azok a családok, akik nem jelennek meg a jelenlegi egészségügyi-oktatá-
si szolgáltatóknál, nem biztos, hogy nem jutnak hozzá valamiféle szolgál-
tatáshoz. Azonban ezek minősége kérdéses lehet, de leginkább azt látom 
esetlegesnek, hogy az érintett gyermekek valóban azt az ellátást, terápi-
át kapják-e meg, amire állapotuk okán valóban szükségük lenne. Ezek sok 
esetben nagyon költségesek, melyek így a családra nagy terhet rónak. Ez 
az ellátási bizonytalanság biztos, hogy nem segíti a szülők pszichés álla-
potát, hiszen az „út- és ellátás keresési” szakaszban nem tudnak megbíz-
hatóan dönteni. Akár ez az eset áll fenn, akár a valódi felismerés és ellá-
tás nélküliség, bizonyos, hogy sem a gyermekben rejlő készségek nem 
tudnak optimálisan fejlődni, sem az egész család életminősége, a gyermek 
elfogadása nem lesz kielégítő. Itt nem azt mondom, hogy a korai minőségi 
ellátásban részesülő gyermekek meggyógyulnak, bár bizonyos esetekben 
három éves korukra akár ki is kerülhetnek az ellátórendszerből, hanem azt, 
hogy bizonyosan minden fejlődési területen, nem utolsó sorban a gyermeki 
személyiségüket tekintve harmonikusabban tudnak fejlődni egy „megtámo-
gatott” családban. Ezáltal hosszú távon nem csak a családok vonatkozá-
sában, de társadalmi értelemben is megtérül a befektetés a korai évekbe. 
Hogyan lehetne összehangolni a különböző rendszerek munkáját?
Miközben a gyermek „az egészségügybe” születik, és ez a szektor végzi 
egy jó darabig a nyomon követést, a későbbiekben szociális, köznevelési, 
azaz az oktatási ágazatnak is be kellene kapcsolódnia. A legmarkánsab-
ban megjelenő hiány az említett ágazatok együttműködése terén jelentke-
zik még ma is. Mivel Magyarországon jelenleg még nincsen meghatározott 
„gyermekút”, ezért a megfelelő ellátáshoz való hozzájutás a legtöbb eset-
ben még esetleges. Ezen kell változtatni leghamarabb, és ez a munka már 
el is kezdődött. Elsőként a nyilvántartási adatokat, informatikai rendszere-
ket kell összehangolni, ezzel párhuzamosan a lehetséges „gyermekutak” 
protokollszerű leírása szükséges. 

 — Most a korai intervencióért felelős miniszteri biztosként miként 
tudsz esélyt adni ezeknek a gyerekeknek és családjaiknak?

Legfőbb feladatom az állami ellátórendszer korai ellátást érintő szolgáltatá-
sainak megerősítése az érintett államtitkárságokkal együttműködve, hogy 
minden érintett család lakóhelytől függetlenül, még a leg szolgáltatáshiá-
nyosabb területeken is a lehető legkorábban hozzájuthasson az őt megil-
lető szolgáltatásokhoz. Nem egyszerű, és nem rövid feladat. Elsősorban, 
ahogy már említettem, az átlátható „gyermekutak” kialakítása szükséges, 
tehát hogy minden szülő és minden érintett szakember tudja azt, hogy egy 
bizonyos életkorú gyermeknek, adott problémával, adott településen hová 
kell eljutnia, hogy igazi segítséget kapjon. De természetesen a szülők felké-
szítése, partneri szemléletű bevonása, a szakemberkapacitás bővítése, és 
kompetenciájuk növelése nélkül mindez „üres” informatika volna.
Mondanál pár gondolatot a Széchenyi 2020 program keretében, elindult „A 
kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projektről?
A korábbi, kora gyermekkori intervenció valamely ágazati elemét célzó fej-
lesztések átfogó, rendszerszintű változást nem tudtak indukálni. Ezért indo-
kolt a társágazatok (egészségügy, köznevelés, családügy, szociális és tár-
sadalmi felzárkózás) együttműködésével zajló közös projekt, az EFOP-
1.9.5-VEKOP-16 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 
címmel. 
A Széchenyi 2020 program keretében 2017 tavaszán elindult „A kora gyer-
mekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” projekt, amely 5,7 milliárd forint-
ból valósítja meg az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyerme-
kek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, maga-
sabb színvonalú ellátását. 
A projekt átfogó célja a közös „gyermekút” kialakítása, amelyben a különbö-
ző szakterületekhez tartozó szakemberek együttműködése pontosan sza-
bályozott, az ahhoz szükséges protokollok és a szabályozási háttér a ren-
delkezésre állnak. 
A projekt eredményeként a fejlődésbeli megkésettséggel rendelkező gyer-
mekek minél hamarabb történő felismerése, kiszűrése és a minél ponto-
sabb diagnózis felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgáló 
eljárások, ellátási protokollok kerülnek bevezetésre. 
Az egységes gyermekút bevezetésének, a szakemberek erre való fel-
készítésének (közös képzések, szakterületi képzések átjárhatóságának 
megteremtése), a rendszerbe egyfajta koordinatív funkció bevezetésének 
köszönhetően a kora gyermekkori intervenció hatékonyabbá és eredmé-
nyesebbé válik.
Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai rendsze-
rek összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődé-
se nyomon követhetővé, valamint az érintett szakemberek számára elérhe-
tővé válik. Ez, valamint a szülők felkészítése a szülők fokozottabb bevoná-
sát, informálását is igénylik. 
Köszönöm, hogy vállaltad az előadást, és az interjút, munkádhoz is 
további sok sikert és erőt kívánok!

Szarvasné Tompa Zsuzsanna
szakmai vezető

Szakmaközi hálózatok működtetése a Jánoshalmi Járásban

A Művészeti Iskolák diákjai meg-
mérettetésen vehetnek részt. Szá-
mukra tanszakonként rendezik meg 
az országos tanulmányi versenye-
ket. Óriási siker, hogy a Felső-Bács-
kai Művészeti iskolából két diákot is 
meghívtak a bőrműves országos dön-
tőbe. Málik Rebeka és Radvánsz-
ki Bálint képviseli iskolánkat a kétna-
pos rendezvényen, ahol első nap sza-
badon választott tárgyat készítenek, 
majd a verseny második napján, a 
helyszínen kapott feladatot kell meg-
oldani. Az idén hatodik alkalommal 
meghirdetett verseny előző öt meg-
mérettetésén minden alkalommal volt 
versenyzőnk a döntőben, különböző 
korcsoportokban  összesen 12 első, 
6 második, 2 harmadik helyezést és 
két különdíjat érdemeltek ki diákjaink. 
Felkészítő tanáruk Nagy István. 

Nagy izgalommal készülnek diákjaink a Szarvason, 
2018. 05. 25-26-án megrendezésre kerülő erőpróbára. 

Az eredményről tájékoztatjuk az olvasókat.
Sok sikert kívánunk.

Az iskola nevelőtestülete

Újabb siker a Felső-Bácskai 
Alapfokú Művészeti iskolában
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Simovics 
Istvánné

                   1935- 2018

Néhány nappal 83. születésnapját 
követően 2018. március 27-én hunyt 
el Simovics Istvánné Fenyvesi 
Terézia. Április 5-én családi szűk 
körben helyezték örök nyugalomra 
temetőben
Terike néni az idősebb Fenyvesi Máté és Farkas Viktória 6 gyermeke 
közül másodikként látta meg a napvilágot 1935. március 18-án. 
1956. november 1-e óta több mint három évtizeden átdolgozott 
bölcsődében. Előbb csecsemő és gyermekgondozóként. 1974-
ben érettségizett s végezte el tanulmányait a meg közgazdasági 
technikumban. Jó néhány évtizeden bölcsőde vezetőként végezte 
a munkáját. A rendszerváltást követően 1990 decemberében 
vonult nyugdíjba. A munkájáért a Minisztertanácstól Kiváló 
Munkáért kitüntető jelvényt kapott.
Sok-sok gyermek megfordult úgy mond a keze alatt, s segített nekik 
a világmegismerésében, a közösségbe való beilleszkedésben. 
Szocializációjuk első lépéseit egyengette. 
Terike néni nyugodjék békében!

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2018. április hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

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

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

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

Pásztor Józsefné 
sz: Dobos Erzsébet élt: 94 évet
Barna Dezső  élt: 91 évet
Rózsa Pálné  
sz: Gusztonyi Jolán élt: 91 évet
Lippai Ferenc élt: 67 évet
Jónás Mihályné  
sz: Jagodics Mária élt: 95 évet
Dobos Lajosné  
sz: Szántó Mária élt: 96 évet

Török Ferenc élt: 75 évet
Balog Imréné  
sz: Dobos Anna élt: 72 évet
Sarok Attiláné  
sz: Mazuk Ibolya Katalin élt: 60 évet
Szűcs Mária élt: 90 évet
Kelle János élt: 70 évet
Korényi Endre élt: 68 évet
Bankós Imréné   
sz: Karip Mária élt: 91 évet

 MÁJUSI AKCIÓJA 
Viaszos terítő  

(100*140 cm):    650.–
Fém evőeszköz szett  

(kanál v villa 6 db-os):   250/cs.
Rongyszőnyeg  
(38*58 cm):   380.-

Műanyag csipesz 
(20 db-os):   169.-

További akciónkat 
keresse üzletünkben!

2018. május 16-án 
lesz vásár

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

Májusi kiemelt ajánlatunk!
UHT Tej 1,5% 1l 169-Ft/db (169-Ft/l)
Glankrone sör alk.4% V/V 0,5l 149-Ft/db ( 298-Ft/l)
Bomba koffeintartalmú ital 0,6l 199-Ft/db (331,67Ft/l)
Pick sertés párizsi 10dkg 169,90Ft (1699-Ft/kg)
Reno száraz macska eledel 1kg 359-Ft/db (359-Ft/kg)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Nézzen be hozzánk! 
Sok más termékünk van még kedvező áron!

Faddi Szabolcs   
közterület-fel-

ügyelő  
telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

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. 

ELADÓ 
Jánoshalma, Mátyás K. u. 1.  

ingatlan, telek!
Közművesített, tehermentes, 

felújítandó! 
Ár: 800.000.- Ft

Érd: 06-30/339-3852 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

Gyászhír 

Dobos Lajosné

Szántó Mária 

1921 – 2018
emlékét kegyelettel , szeretettel megőrizzük 

Gyászoló családi

Felhívás
Jánoshalma 

Városi 
Rádióklub 

Sportegyesület  
Kéri, hogy ebben 

az évben is 
segítsék személyi 

jövedelemadójuk 1 
%-val egyesületünket! 

Adószámunk: 
19044383-1-03 
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JFC áprilisi eredményei

Április 07-én a Bem József Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület szervezésében az egyesület tagjai és a 
Jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport 
Egyesület Nordic-Walkingosai  – immár harmadszor 
–  vettek részt a szabadszállási  „Strázsa” Teljesít-
ménytúrán. A túra mára már a környező országokban 
is népszerű. Minden évben a húsvétot követő szomba-
ton a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub Strá-
zsa Turista Egyesület szervezi és vezeti le. A túráz-
ni kívánok koruk, felkészültségük, erőnlétük alapján 15, 
25, 35, és 45 km-es távok teljesítésére vállalkozhattak.

A túrázók a „laktanyából” rajtoltak és itt volt a cél is. 
A túra útvonala nagyon szép, látványos és igen változa-

tos volt.  A menetvonalakon lévő erdei ellenőrzési pon-
tokon üdítő italok, csokoládé, banán és egyéb frissítők 
segítették a továbbhaladást.  A laktanyába  visszaér-
kezve az utolsó ellenőrzési ponton a helyőrség törté-
netét feldolgozó, annak emléket állító múzeumot tekint-
hettük meg. 

A célban egy finom ebéd várta a túrázókat. 
A nap végén csapatunk tagjai jóleső fáradsággal 

indultak haza.
Reméljük jövőre még többen leszünk a  „STRÁZ-

SÁN”. 
GYPCS

U-16 mérkőzés :
04.07.

HÍD SC – Jánoshalmi FC 6:2 (3:0)
JFC gólszerzői: Csáki Dániel, Kovács Kristóf
A helyzetek jobb kihasználásával szorosabb eredményt 
érhettünk volna el. Kár érte!

„Felszabadult játék- 
biztos győzelem”

04.08:
Megyei I o. felnőtt mérkőzés

Jánoshalmi FC – Kunszállás 6:0 (3:0)
Gólszerzők: Kisa Péter 3, Maravic Zdravko, Andelic 
Nemanja, Jeszenszky Roland
Nenad Florin edző: Csapatom fegyelmezetten és időn-
ként jól játszva biztosan tartotta itthon a három pontot.

U-19 mérkőzés:
Jánoshalmi FC - Kunszállás 10:0 (5:0)

Gólszerzők: Hegedűs Bence 3, Tusori Lajos Gergő 2, 
Kormány Richárd Péter,Nemes Martin, Délceg Dusán, 
Strobán Dániel, Hajdú Hunor Ferenc
A két csapat nem volt azonos súlycsoportban.

„Okos, türelmes játékkal 
biztos győzelem”

04.14
Megyei I. o. mérkőzés

Lajosmizse-Jánoshalmi FC 0:2 (0:1)
Gólszerzők: Stojanovic Milos, Harnos Zoltán Dániel
Nenad Florin edző: A kedvezőtlen körülmények ellené-
re (rosszminőségű pálya) okosan játszottunk a zártan 
védekező házigazdák ellen.

U-19 mérkőzés:
Lajosmizse-Jánoshalmi FC  3:3 ( 2:0)

JFC gólszerzői: Zentay Viktor, Kovács Kristóf, Hajdú 
Hunor Ferenc
Csapatunk jól küzdött,s 0:2-ről is egálra hozta a mér-
kőzést!

„Rossz pálya,küzdelmes 
mérkőzés, újabb 3 pont”

04.18 (elhalasztott mérkőzés)
Akasztó-Jánoshalmi FC 0:1 ( 0:1)

Gólszerző: Szabó Szilárd
Nenad Florin edző: Vendéglátóink nagyon keményen 
küzdöttek,s bizony meg- nehezítették dolgunkat. A 
lényeg,hogy újabb 3 ponttal térhetünk haza.

U-19 mérkőzés
Akasztó – Jánoshalmi FC  2:1 (2:0)

JFC gólszrzője: Délceg Dusán
Talán a döntetlen igazságosabb lett volna, ám az is 
tény, hogy a helyzeteket ki kell használni!

04.22:
U-16 mérkőzés:

LUA Baja -Jánoshalmi FC 19:2 ( 8:0)
JFC gólszerzői: Dobi Áron, Kovács Kristóf
Azzal együtt, hogy a Baja jobb csapat, azért ilyen ará-
nyú vereséget kapni bizony szégyen!

„ Meglepő vereség hazai pályán 
egy gyengébb csapattól”

04.29:
Megyei I. o. mérkőzés 

Jánoshalmi FC- Kiskőrös 0:1 ( 0:1)
Gólszerző: Katona Arnold Levente
Nenad Florin edző: Az egész csapat rossz felfogásban 
játszott, s az ellenfél büntetett.

U-19 mérkőzés: 
Jánoshalmi FC- Kiskőrös 3:3 ( 2:2)

Gólszerzőink: Délceg Dusán 2, Tusori Lajos Gergő
Bosszantó, hogy ismét rossz a helyzetkihasználás,s az 
ellenfél ezt ki tudta használni!

Május 1-én 
Megyei I. o. mérkőzés

Jánoshalmi FC – Kalocsa 2:0 (0:0)
Gólszerzők: Stojanovic Veljko, Farkas Pál
Nenad Florin edző: Nehezebb meccset játszottunk  a 
Kalocsával, mint azt előre  gondolhattuk,ám a csapat jól 
küzdött, végig bízott magában,s csak idő kérdése volt , 
mikor találunk a hálóba. Sajnos, ismét sérülések miatt 
kellett átalakítani az összetételt, a cserejátékosok azon-
ban jól játszottak.
U-19 -mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kalocsa  2:4 (0:2)
JFC gólszerzői: Szász Roland, Zentay Viktor
Erősebb csapat ellen  nem szabad a helyzeteinket 
kihagyni, mert ez a vége!

A Megyei I. o. felnőtt tabella jelenlegi állása

Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy a felnőtt csapat 
következő mérkőzése május 5-én  17.00-kor Soltvad-
kerten lesz, 13-án 17.00-kor pedig a Hartát fogadjuk. 
Az utolsó hazai mérkőzésünk  június 2-án lesz itthon a 
Kiskunfélegyháza ellen

 
Horváth Mihály

JSE elnök

H. Csapat M. Gy
.

D. V. LG
.

KG
.

GK
.

P. BR
.*

1 KECSKEMÉTI LC KFT. 19 19 0 0 98 9 89 57 7.8

2 JÁNOSHALMI FC 19 14 1 4 40 13 27 43 7.8
3 KECEL FC 19 10 4 5 36 23 13 34 7.6
4 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK 19 10 3 6 46 31 15 33 7.3
5 FADDIKORR-KISKUNHALASI FC 20 9 4 7 32 31 1 31 7.4
6 SOLTVADKERTI TE 20 7 2 11 36 49 -13 23 7.1
7 BÁCSALMÁSI PVSE 19 6 5 8 24 40 -16 23 6.7
8 KALOCSAI FC 18 6 4 8 24 31 -7 22 6.4
9 KISKŐRÖS LC 19 6 4 9 23 35 -12 22 6.8
10 HARTA SE 20 6 1 13 32 52 -20 19 6.7
11 LAJOSMIZSEI VLC 19 5 4 10 26 39 -13 19 6.7
12 AKASZTÓ FC 20 5 3 12 33 49 -16 18 6.6
13 KUNSZÁLLÁS SE 19 3 3 13 16 64 -48 12 6.4

„ Strázsa 2018” 
V. Honvéd Teljesítménytúra Szabadszálláson

KÉZILABDA HÍRADÓ

A Jánoshalmi Női Kézilabda és SZSE szeretné megköszönni magánszemélyeknek, üzletek vezetőinek, szülők-
nek, diákoknak, sportolóknak, akik segítették a Jótékonysági Bálunk szervezését.

Köszönjük a Korzó Étteremnek a gyönyörű helyet, a felszolgálást és a támogatást!
Köszönet a tombolák és támogatói jegyek fölajánlóinak! 
Szeretettel gondolunk mindenkire, akik támogatták sportolóinkat, hiszen nagyon fontos számunkra a szerete-

tük és az őszinte segítségük!

Az első ellenőrzőponton

Felfelé a homokon

„Stázsák” a stázsán Jól esett a forralt bor

Május elsején pályára lépett csapat
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Anya köny vi hí rek

született:
2018. április hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

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

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

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

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

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

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Tördelés és nyomdai munkák: 
Kó pia Nyomdaipari Kft.  

Kis kun ha las, Bocskai u. 12. 
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla  

ISSN 2062-4069

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

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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

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

Mayer Dániel (Anyja neve: Garai Ivett), 
Horváth Mercédesz Melani (a.n.: 
Kurucz Ágnes) és Bencze János Zsom-
bor (a.n.: Lukács Edina)

  Kristály cukor 1/1   165,- Ft
  Étolaj 1/1      349,- Ft

Az akció május 7-től május 12-ig, illetve a  készlet erejéig él

2018.  május Ágnes, 24. Dr. Nyári Alíz, 25. Dr. Podobni Ágnes, 26. Dr. Nyári Alíz, 27. Dr. Nyári Alíz, 
28. Dr. Kishon 4. Dr. Podobni Ágnes, 5. Dr. Nagy Sándor, 6. Dr. Nyári Alíz, 7. Dr. Kishonti Attila, 8. Dr. 
Kovács Tamás, 9. Dr. Ferencz Edit, 10. Dr. Hollósi Renáta, 11. Dr. Fehértemplomi Katalin, 12. Dr. Fehér-
templomi Katalin, 13. Dr. Fehértemplomi Katalin, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Kovács Tamás, 16. Dr. 
Ferencz Edit, 17. Dr. Nyári Alíz, 18. Dr. Podobni Ágnes, 19. Dr. Fehértemplomi Katalin, 20. Dr. Fehér-
templomi Katalin, 21. Dr. Nyári Alíz, 22. Dr. Kovács Tamás, 23. Dr. Podobni ti Attila, 29.  Dr. Kovács 
Tamás, 30. Dr. Ferencz Edit, 31. Dr. Nyári Alíz

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.  
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző 

nap 17 órá tól hét főn illetve az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

Faragó Éva – Kasziba Csaba
Kolompár Dóra – Kun László

Maruzsa Csilla – Lukács Tamás
Heim Katalin – Vaski György
Almási Éva – Támba Csaba

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES   
eset ben ve he tő igény be!

A SZent Anna templomban április 22-én kilenc fiatal bérmált meg  Bábel Balázs érsek. A bérmálás egy olyan 
szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő 
tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösség-
ben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában

N. Gy. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2018. március 
28-án 10 és 2018. március 29-én 07 óra 
közötti időben a család tulajdonát képező 
belterületi lakatlan ház teraszán lévő szög-
vasból készült tetőt levágta, továbbá a ház 
fürdőszobájából a kádat kibontotta, a fal-
ról egy Hajdú elektromos bojlert leszerelt 
és ezeket a tárgyakat eltulajdonította kb. 
100.000 Ft értékben. A nyomozás során fel-
derítésre került az elkövető K.M. helyi lakos 
személyében. 

Sz. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2018. ápri-
lis15-én 05 óra 30 perc és 15 óra közötti 
időben a lakatlan házának udvarába a bejá-
rati nagykaput benyomva  bement, majd a 
bejárati ajtót befeszítve az épületből talaj-
marót, alumínium létrát, szivattyút tulaj-
donított el kb. 400.000,-Ft értékben. Még 
a feljelentés napján gyanúsítottként került 
kihallgatásra R.D. helyi lakos, aki elismerte 
a bűncselekmény elkövetését, a lopott tár-
gyak egy része lefoglalásra került egy har-
madik személytől, így a sértett kárának egy 
része megtérült.  

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 
a rendelkezésre álló adatok szerint 2018. 

április 17-én a kora esti órákban lakatpánt 
lefeszítés módszerével behatolt K. T. helyi 
lakos lakatlan,  közművek nélküli ingatla-
nába, ahol egy belső szoba helyiségben az 
ott felhalmozott ágyneműket, egyéb ruha-
neműket és rongyokat meggyújtotta. A tűz 
következtében a ház szoba helyisége a 
berendezéssel együtt kiégett, továbbá az 
épület födémszerkezete rongálódott. 

Az ismeretlen elkövető a bűncselekmény-
nyel kb. 400.000.-Ft kárt okozott. A tűz köz-
műveket és más ingatlanokat nem veszé-
lyeztetett, személyi sérülés nem történt.

A nyomozás során beazonosításra került 
a rongálás elkövetője a fiatalkorú K. K., aki 
kihallgatása során beismerő vallomást tett.   

A felsorolt esetekből látható, hogy a 
bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba 
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén 
tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri 
a lakosságot, hogy lakatlan ingatlanok-
ban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat. 
Kérjük a lakosokat, hogy figyeljenek oda 
mások üresen álló házaira. Amennyiben 
pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, 
akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 
20/5396499-es telefonszámra, ami a rendő-
rőrs járőrszolgálatának a száma.   

Egy idős embernek lehet nem a 21 a szerencse száma. Avagy 
mégis!

 Április 21-én súlyos baleset történt Jánoshalmán a Dózsa 
György út és a Bajai út kereszteződésében. Egy  Mélykút felől 
érkező kamionos megállt a stoptáblánál, majd elindult, ekkor ért 
be a kereszteződésbe egy elektromos kerékpáros nő. A teherautó 
sofőrje valószínűleg már nem látta őt, és elütötte. Az idős asszonyt  
rohammentő vitte el a helyszínről..

Április 20-án pénteken reggel a Kálvária és az Eötvös utca 
kereszteződősében egy kerékpáros és egy személyautó ütközött 
össze. A gépkocsit vezető férfi a helyszínen a elmondta, megállt 
a kereszteződésben, szétnézett, de nem látott senkit. Valószínű, 
hogy a széles, vasszerkezetű villanyoszlop takarásában lehetett a 
a tőle balról, a védett útvonalon érkező 40 év körüli kerékpáros. Az 
autóst a szeméből sütő nap is elvakíthatta. Kihajtott az útra, és fel-
lökte a biciklist, akit a mentők könnyű sérülésekkel a kiskunhalasi 
kórházba szállítottak.

Kerékpárost  
ütött el a kamionos

Rendőrségi hírek Biciklis és 
személyautó ütközése

Rangos szakmai elismeréssel, Rendvé-
delmi Emlékéremmel köszönték meg Len-
cse Attila főtörzszászlós több mint két évti-
zedes munkáját. Az indoklás szerint a hala-
si tűzoltó szakmaszeretete követendő példa 
a fiatalabb korosztály számára.

Idén is átadták a Rendvédelmi Emlékér-
meket, amelyet 2013-ban alapított a Magyar 
Rendvédelmi Kar. Bács-Kiskun megyéből 
egy Kiskunhalason szolgáló jánoshalmi tűz-
oltó, Lencse Attila részesült ebben a rangos 
elismerésben. A főtörzszászlós több mint 
húsz esztendeje szolgál a halasi parancs-
nokságon. Kivételes szakmaszeretete min-
dig követendő példa az ifjú tűzoltók és kol-
légái számára is. Számtalan bevetésen 
bizonyította szakmai tudását, rátermettsé-
gét. Feladatait magabiztosan, pontosan, 
lelkiismeretesen végzi. Munkájával, eddigi 
életútjával méltán vívta ki vezetői és az állo-
mány elismerését, tiszteletét és megbecsü-
lését. Az emlékérmet Dobson Tibor dandár-
tábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnö-
ke adta át. 

Szakmaszeretete követendő példa...

Bélmálkozás

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

Forduljon az Egyenlő Bánásmód hatóság ügy-
félszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, 
bőr színe, nemzetisége, nemzetiséghez való 
tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi 

állapota, vallási-vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véle-
ménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális 
irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága 
miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetés-
sel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlőbánásmód-refe-
rens ügyfélfogadását: 06 70/517-9251, tothedina.mail@gmail.com

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
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