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Jánoshalmi fiúra lehetünk büszkék, aki országos szakmai  versenyen 
első helyezést ért el. Hogy ki is ő, hogyan jutott ide, azt megtudhatják a  
oldalon a vele készült riportban

Országos első

Az idei Jánoshalmi Napok is gazdag programmal szolgált a nagyközönség számára. Itt néhány pillanatképet villantunk fel, de a 2. és 3. oldalon képes 
krónikával számolunk be a háromnapos rendvénysorozat eseményeiről. 

Jánoshalmi Napok 2018

Elismerések a Városi Pedagógusnapon 

Elcsendesedtek az iskolák 

Június 5-én 
Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat 
és a Kiskőrösi Tan-
kerületi Központ 
közösen köszön-
te meg a pedagó-
gusok áldozatos 
munkáját. 

Az ünnepsé-
gen elismerések 
átadására is sor 
került. 

Mind erről rész-
letesen a 16. olda-
lon számolunk be. 

Véget ért 2017 - 2018-as tanév. Az általános isko-
láink végzősei elballagtak. Búcsút vettek iskoláiktól és 
többen tanulmányaikkal Jánoshalmától is. A diákok 
többsége sok szép eredményt ért el. Bizonyára olyan 
is akad, akinek keserédes lett a búcsúzás. De a mun-
ka meghozza gyümölcsét.

A ballagásokat követő héten a többi diák is búcsút 
vett az iskolától kettő és fél hónapra. 

Mind két estben a legjobb eredményeket elérőket 
az intézmények vezetői jutalmazták. Ezekről részle-
tesen az iskolák oldalain megjelent tudósításokban 
olvashatnak részletesen. 

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Isko-
la fennállásának 25. évfordulója alkalmából Czeller 
Zoltán polgármester az általa alapított  JÁNOSHAL-
MA VÁROSÉRT EMLÉKPLAKETTET adományozott 
az intézménynek. Az elismerést Kaszás Eszter igaz-
gatónő, vette át a Szent Anna templomban megtar-
tott jubileumi szentmise utáni tanévzáró ünnepségen. 

Új misés 

Június 29-én, Szent Péter és Pál apostol főünnepén Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek áldozópappá szentelte Pecsmán Viktor diakónust a 
kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban. Jánoshalmán a Szent 
Anna templomban július 8-án délelőtt 10 órakor mutatja be újmiséjét. Az 
Egyházközség szeretettel várja a híveket a szertartásra. 

Pappá szentelésének 25. évfordulója 
alkalmából július 28-án 18 órakor lesz a 
jánoshalmi Szent Anna templomban Bolvá-
ri János esperes, mélykúti plébános ezüst-
miséje. Az ünnepi alkalomra szeretettel vár-
ják a híveket! 

Ezüst mise 
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A rendezvénysorozat június 28-án kezdődött a könyvtárban, Dr. Bárth 
János JANKOVÁCZI LEVELEK c. könyvének bemutatójával. A szerző leg-
újabb könyve a bácskai Jankovácon, a XIX. század első felére tehető tudo-
mányos kutatási eredményeit adja közre a jobbágyvagyon és örökösö-
dés témakörben, sok értékes ismeretanyaggal. A most megjelent kötet jól 
kiegészíti a már korábban Jánoshalma történetét feldolgozó műveket. Mél-
tó helyet kap majd a kötet a településünk múltja iránt érdeklődők könyves-
polcán. 

A könyvbemutatót egy igényes, nagyszámú érdeklődőt vonzó, komoly-
zenei program követte a Szent Anna templomban, ahol a Mithras Peda-
gógus Kórus eddig még itthon nem hallott dalait is bemutatta. A lengyelor-
szági Nawojowából előtte való napokban hazaérkezett Mithras hangverse-
nyén vendégszerepelt a kiskunhalasi Városi Vegyeskar Női Kamarakórusa. 

Június 29-én, pénteken a nap első programjának az Imre Zoltán Műve-
lődési Központ adott otthont, ahol a Díszítőművész Kör kiállítását Kiss 
György tanácsnok nyitotta meg. A programon közreműködött, és egyút-
tal saját szerzeményeit csokorba szedő verses kötetét is bemutatta Tanyi 
Imréné Schumi Julianna. 

Ezt követte a Csongrádi Művésztelep képzőművészeti kiállításának meg-
nyitója a Jánoshalmi Művésztelepen. A 43 éves múltra visszatekintő Csong-

rádi Művésztelep 43+1 alkotást hozott erre az alkalomra, melyet Kecskés 
László, Csongrád Város Képzőművészetéért Közalapítvány elnöke, Dudás 
Sándor a Művésztelep jelenlegi vezetője, és Cseri Gábor alpolgármester 
kísértek el. A rendezvényen zongorán közreműködött Sárközi János.

Közvetlenül a kiállítás megnyitója után megkezdődtek a szabadtéri szín-
padi produkciók. Elsőként a Pöndölösök léptek fel, majd a Gyermeklánc 

Óvoda, a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, valamint a Lajt-
ha László Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adták elő műsoraikat, énekes, 
zenés, táncos műfajban, a közönség lelkes tapsától kísérve. A város leg-
kisebb lakói, a Gyermeklánc Óvoda Katica csoportja a Hej-hó világ című 
műsort adta elő, felkészítőik Rostás Róbertné és Juhászné Jacsó Csilla 
óvodapedagógusok voltak. 

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola műsorában elsőként 
az iskola furulyásaitól és kis énekkarától egy moldvai népdalcsokrot hallha-
tunk. Felkészítő tanáraik Buzder Mónika és Mészáros Gábor voltak. 

A katolikus iskola színjátszó szakkörének és alsó tagozatos énekkarának 
közös műsorszámában a Legyetek jók, ha tudtok című, mára már klasszi-
kusnak számító filmmusicalből vett részlet hangzott el. Szólót énekelt Lajdi 
Zselyke Apolka, felkészítő tanáruk Buzder Mónika tanárnő volt.

A katolikus iskola felső tagozatos énekkarosai a Hallo Django jazz-ká-
nont, és a Pál utcai fiúk című musical Mi vagyunk a grund című dalát adták 
elő. Felkészítőjük Friebertné Radvánszki Rita tanárnő volt.

.Az elmúlt években indult világhódító útjára a Boomwhackers nevű 
hangszercsalád, amely színes, hangolt csövekből áll. A katolikus intézmény 
pályázati úton tett szert ezekre az eszközökre, amely könnyű kezelhetősé-
gének köszönhetően kicsiknek és nagyoknak egyaránt nyújthatja a közös 
zenélés élményét. A kicsik előtt a „nagyok”, azaz pár lelkes pedagógus vet-
te birtokba a hangszereket. Egy közismert zeneszámot hallhatunk tőlük, 
melyet Pastrovics Szabolcs hangszerelt.

A pénteki nap következő fellépői a Lajtha László Művészeti Iskola nép-
táncosai voltak. A Tűzrevalók csoportot Savelin László vezeti, aki a Röpülj 
Páva kategória győztes Bácska-Topolyai Cirkalom táncegyüttes alapító 
tagja is egyben. A Jánoshalmi Napok ünnepélyes megnyitója előtti utolsó 
műsorszámot a hirtelen jött heves eső szakította félbe, egyúttal a Megnyi-
tó Ünnepség is elmaradt. 

Kérdéses volt, hogy este 9 órakor lép színpadra léphet-e az est sztár-
vendége, a Bikini együttes. A technika átvészelte a nagy esőt, és az égi-
ek is kegyesek voltak, így meg lehetett tartani a koncertet, amelyre ismét 
megtelt a város főtere.

Jánoshalmi Napok 2018
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A koncert után a Béke téren szabadtéri disco, az Imre Zoltán Művelődé-
si Központban pedig a hagyományos Welcome buli várta az érdeklődőket. 

Június 30-án, szombaton, a szabadtéri színpadon először a Mezei Cso-
kor lépett fel, hagyományőrző műsorával. Az 1990-ben alakult népdalkör 
vezetője Faddi Mihályné. 

A nyugdíjasokat követően a Hunyadi iskola 1. a. osztályának diákjai lép-
tek fel, akik a nemzetiségi tagozatnak köszönhetően, kiscsoportokban heti 
6 órában tanulják a német nyelvet Szőnyiné Vas Lívia és Zámbóné Kar-
sai Dóra tanárnők segítségével. Tudásukat, játékokkal, dalokkal, versek-
kel, humorral megfűszerezve, interaktív eszközöket használva, nagy lelke-
sedéssel adták elő. 

A délután további részében is a diákoké volt a színpad. A 6.c osztályos 
hunyadis lányok igazán vidám társaság, látszott, hogy szívesen énekelnek 
és táncolnak. A színpadra egy country sortánccal készültek a közönségnek, 
felkészítő tanáruk Varga Melinda tanárnő volt.

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 5.a osz-
tályos diákjai Nagyné Bényi Mária vezetésével Rábaközi néptánccal lép-
tek a közönség elé. 

Őket követte a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola peda-
gógusainak Brémai muzsikusok c. előadása, melynek nagy sikere volt.

A Grimm-Busz Színház Hercules c. gyerekműsorát nemcsak a gyerme-
kek lelkes tapsa kísérte, hanem a produkción jókat derültek, és hatalmasa-
kat kacagtak a piciket elkísérő szülők, és nagyszülők is. 

A gyermekműsorokat a jánoshalmi nyugdíjasok II. számú klubjának fel-
lépése követte. Az 1989 tavaszán megalakult Új pávakör népdalcsokraik 
bemutatásával, mind Jánoshalmán, mind a környező településeken szép 
sikereket értek el. 1993-ban a keceli országos minősítésen ezüst-okleve-
let szereztek. 

A szombati nap sztárvendégének műsora előtt a Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei léptek fel: Horváth Noémi, Rostás Éda, Zen-
tay Klaudia, Penczinger Barbara, Leiter Levente, Ádámszki Virág, Horváth 
Lotti, Tesch Enikő, Kiss Gabriella. A műsorban négykezest és szóló darabot 
játszottak zongorán, majd az iskola növendékeiből alakult kamarai formá-
ciót is hallhattuk, melyet a Madarasi Ifjú Zenebarátok Találkozóján a neves 
szakmai zsűri Arany Minősítéssel díjazott.

A szombati nap sztárja Peller Anna volt, aki férjével Lukács Miklóssal 
derítette jókedvre a szép számmal megjelent közönséget. A rendkívül sok-
oldalú, több műfajban is kiválóan éneklő művésznő, a közönség soraiban 
járkálva, énekeltette meg a vállalkozó szelleműeket. A vidámság még a 
bográcsok mellől is odacsalogatta az asztaltársaságok tagjait.

A főtéri nagyszínpadot még sötétedés előtt birtokba vette Nagy Lajos és 
zenekara, kezdetét vette a hajnalig tartó utcabál. Az Imre Zoltán Művelődé-
si Központban diszkó zárta a nap programját és az idei Jánoshalmi Napok 
szombati programját. 

A Jánoshalmi Napok rendezvénysorozat vasárnap 10 órakor ünnepi 
szentmisével folytatódott, melyet városunkért, és városunk testvértelepülé-
seiért mutatott be Tamás Sándor káplán. 

Vasárnap este az Imre Zoltán Művelődési Központban megtartott Aero-
bic és Hastánc Gála zárta az idei Jánoshalmi Napok rendezvénysorozatát.

A város vezetése ezúton is köszönetet mond a rendezvény támo-
gatóinak, a színpadi produkciók fellépőinek, diákoknak, felnőttek-
nek, oktatási intézményeknek, művészeti iskoláknak, művészeti cso-
portoknak, zenekaroknak, civil szervezeteknek, és a felkészítőknek! 
Köszönjük a Magyar kormány, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az Agro-
szint Bt., a Bajapress Kft., a Jánoshalmi Vadásztársaság, a KunVin 
Borászat – Ádám Gyula, a Koch Vin Borászat, a Piramis Trade Bau Kft. 
– Takács István támogatását.

A rendezvény szervezéséért, lebonyolításáért Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat, az Imre Zoltán Művelődés Központ és Könyvtár, és 
a Városgazda Kft. dolgozóinak mondunk köszönetet, valamint minda-
zoknak, akik a rendért, a biztonságunkért, a tisztaságért feleltek a ren-
dezvény ideje alatt. Köszönjük a résztvevőknek, akik jelenlétükkel meg-
tisztelték a rendezvényt, akiknek fontos volt, hogy közösségeink épüljenek, 
gazdagodjanak az ünnep kapcsán!
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Sportnapon vett 
részt csapatunk

2018. június 1-én Kiskunfélegyházán megyei sportnapot tartottak. A 
megye Polgármesteri és Járási Hivatalai közül 28 hivatal képviselői, mint-
egy ezer vendég vettek részt az eseményen. 

A rendezvény párhuzamosan három helyszínen zajlott. A főzőverseny-
nek, a kispályás labdarúgásnak, pétanque-nek, íjászatnak, lengőtekének, 
streetballnak, futásnak és tenisznek a Honvéd sportpálya adott otthont, az 
asztaliteniszt a Platán iskolában, a horgászatot pedig a záportározónál tar-
tották Kiskunfélegyházán.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalától 3 
fős csapat indult a főzőversenyen és egy kolléga horgászatban versenyzett. 

Dobogós helyezéseket nem értünk el, de sikerrel építettük kapcsolatain-
kat a megye más járási hivatalaitól érkező kollégákkal. 

Jánoshalma, 2018-06-20.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.06.26.
Kérjük a munkáltatókat szíveskedjenek bejelenteni állás ajánlataikat  

a Foglalkoztatási Osztályon, segíteni szeretnénk az állás betöltésében!
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Mv. helye Munkabér
Bolti eladó (vegyesiparcikk üzlet) Szakiskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Zsebi Lászlóné egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Esztergályos (Gépi forgácsoló) Szakmunkásképző, szakiskola Juhász Sándor egyéni vállalkozó Kiskunhalas megegyezés szerint
Cukrász Szakiskola, Szakmunkásképző, szakközépiskola Lajter Katalin egyéni vállalkozó Kunfehértó 180.500 ,-Ft
Szakács Szakiskola, Szakmunkásképző, szakközépiskola Lajter Katalin egyéni vállalkozó Kunfehértó 180.500 ,-Ft
Lakatos Szakmunkásképző, szakiskola CTM Járműjavító Jánoshalma 180.500,-Ft
Tehergépkocsi – vezető Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma 180.500,-Ft
Segédmunkás Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma 138.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású (Galvánüzemi 
betanított munkás)

Általános iskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola Villanymotor Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint
Bor címkéző és palackozó segédmunkás Általános iskola Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint

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

Tisztelt Munkát vállalók!   
Tisztelt Munkát adók!  

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy Egyszerűsített/Alkalmi mun-
kavégzés keretében ajánlott munkalehetőségeiket, illetve vállalt 
munkájukat hirdethessék  

„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁL –
ALKALMI MUNKÁT VÁLLAL” 

fali újságunkon.

Információs kollégánk felveszi az Önök által megadott adato-
kat és elkészíti a hirdetést, amelyet visszavonásig megjelentetünk. 

Munkát vállalóktól kért adatok:
- név 

- telefonszám,
- munkavégzés helye (település, körzet)
- milyen jellegű munkát/munkákat vállal

Munkát kínálóktól kért adatok:
- név, 

- telefonszám,
- munkavégzés helye (település, körzet)
- milyen jellegű munkát/munkákat kínál

Általános és középiskolába beiratkozó diákok figyelem! 

Így igényelhető diákigazolvány! 

Az általános iskolai és középiskolai beiratkozáshoz szükséges a 
NEK adatlap, amely minden kormányablakban igényelhető.

Az ügyintézéshez személyes megjelenésre van szükség, 14 év alatti sze-
mély esetében törvényes képviselő jelenléte is kötelező. 

Az kormányablakban be kell mutatni az alábbi iratokat:
érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél) és 
lakcímkártya 
Az adatlap igénylése költségmentes. 
Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, melyen az 
adatok, a fénykép és 12. éven felüli igénylő esetében az aláírás is szerepel. 

A NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap része a 16 karakter-
ből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap 
szerepet, ezért ennek megőrzésére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell!

A diákigazolvány igénylést az adott iskolában lehet megindítani, a kormá-
nyablakban kapott NEK adatlap leadásával, ahonnan az iskola átveszi a diá-
kigazolvány kiállításával kapcsolatos ügyintézést.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

 Farkas Tiborné 
kolléganőnkre emlékezünk  

2018. június 9-én otthonában váratlanul elhunyt Farkas Tiborné 
Mészáros Erika a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshal-
mi Járási Hivatal szociális ügyintézője. 

A hivatal munkatársai mély megrendüléssel fogadták a szomo-
rú hírt. 

Farkas Tiborné 1992. 06. 01. óta dolgozott a közigazgatásban, 
előbb Borota Község Önkormányzatánál, mint igazgatási és szoci-
ális ügyintéző, majd 2013. január 1-től átkerült a Járási Hivatalhoz, 
ahol főként szociális ügyintézői feladatokat látott el. 

Kolléganőnktől fájdalommal búcsúztunk, hiszen Erika munkáját 
mindig lelkiismeretesen, felelősségtudattal végezte, munkatársai 
szerették, emlékét megőrizzük. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Gyermekek fogadása a 
Kormányablakban 

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 7.b és 8.b 
osztályos tanulói 2018. május 31-én a jánoshalmi Kormányablakba láto-
gattak.

 Előzetes egyeztetés után Raffai Julianna osztályvezető asszony fogad-
ta a fiatalokat, majd rövid tájékoztatást adott milyen ügyek intézésével 
kereshetik fel az irodát. 

A gyerekek megismerkedhettek a sorszám húzással, láthatták hogyan 
szólítják az ügyfeleket, melyik ablaknál milyen feladatokat végeznek.

Az osztályfőnök véleménye a látogatás után: „Nagyon hasznos infor-
mációkat gyűjthettek a diákok, melyeket később a gyakorlatban is alkal-
mazni tudnak.” 

Néhány tanulói kérdés, vélemény:
„ Ilyen sokféle ügyet lehet itt elintézni??”
„ Holnap igényeljük a diákigazolványt, már tudom hogyan kell”
„ Legjobban a személyi igazolványhoz a fényképezés tetszett”
„ Ujjlenyomatot is vesznek?”
A kormányablakban előzetes időpont egyeztetés után a későbbiekben is 

szívesen fogadunk iskolai osztályokat. 
Jánoshalma, 2018-06-22

 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Jánoshalmán tanácskoztak 
a foglalkoztatási osztályvezetők

2018. június 19-én Jánoshalmán tanácskoztak a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 11 járási hivatalának foglalkoztatási osztályvezetői.  

A napirenden szerepelt többek között: aktuális munkaerő-piaci felada-
tok, Belügyminisztérium szakmai értekezletén elhangzottak, a közfoglal-
koztatás aktualitásai, pénzügyi feladatok. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosz-
tályvezetője és kollégái által tartott előadások hasznos ismereteket adták 
át a járási szakembereknek.

 A megbeszélés végén minden osztályvezető ismertette a járás foglal-
koztatási helyzetére vonatkozó eredményeket és feladatokat. A kollégák 
eszmecseréjéből, jó gyakorlataiból mások is ötletet meríthetnek.

 A részt vevők véleménye alapján a tanácskozás eredményes volt. 
Jánoshalma, 2018-06-20. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 

Tájékoztató a 
parlagfű-mentesítésről

A parlagfű-allergia igazi népbetegség, világszerte milliók életét keserítik 
meg a gyomnövény okozta kellemetlenségek. Magyarországon több mint 
két millióan szenvedhetnek az allergiás tünetektől, irtása éppen ezért jog-
szabály szerint kötelező.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illet-
ve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata az, hogy – ameny-
nyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók 
költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédel-
mi bírságot szabnak ki.

Június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően bel-
területen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormányhivatal növény- 
és talajvédelmi hatósága köteles hatósági eljárást indítani azokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés 
végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségká-
rosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi ható-
ság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegy-
ző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóság-
nak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysá-
ga. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított 
terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), 
vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártker-
ti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, ezért felhívjuk 
a földtulajdonosok figyelmét arra, hogy nem elegendő, hogy június 30. nap-
jáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes 
állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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A Mithras Kórus 2018. június 22-től 25-ig Nawojowába, lengyel test-
vérvárosunkba látogatott. Az utazás során Kassán is megálltunk. Meg-
tekintettük a Dómot, megemlékeztünk II. Rákóczi Ferencről és sorstár-
sairól sírjuknál a Himnuszt és Kodály Stabat Materét énekelve. 

Nawojowában szívélyes vendéglátásban volt részünk a helyi szak-
képző iskola kollégiumában. Kísérőnk, Mirek magyarul kalauzolt min-
ket három napon át. A szomszédos Új Szandec (Novy Sacz) városában 
időutazást tehettünk egy galíciai kisváros jellegzetes épületeit bemuta-
tó skanzenben. Itt  egy régi német templom újonnan felépített másában 
énekeltük végig műsorunkat. 

Délután Nawojowa polgármestere és munkatársai fogadták az ének-
kart uzsonnával, itallal, ajándékkal. Este a helyi katolikus templomban 
koncertet adtunk. 

A vasárnap Krakkóban és Wielickában, a világörökségként nyil-

vántartott sóbányában  telt életre szóló élményekkel. Itt, az utóbbiban 
Szent Kingára, IV. Béla leányára is emlékeztünk, akinek külön termet 
szenteltek az őt megörökítő legendát megelevenítve. A sóbánya egye-
dülálló kápolnájában a föld alatt szólalt meg ismét Kodály Zoltán már 
említett műve.

Ez a gyönyörű, tiszta, rendezett ország lenyűgözött mindenkit, a 
baráti fogadtatás, vendéglátás szintén. Reméljük, lesz még alkalmunk 
találkozni lengyel barátainkkal! 

Köszönjük a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesületnek, hogy ismét 
sikeresen pályázott utazásunkat lehetővé téve. 

Juhász Katalin
Az utazásukat mások mellett az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
is támogatta. (Szerk. Biz.)

Szinten tartó gyakorlatot tartott Mélykúton 2018. május 26-án a János-
halmi járásban működő 20 fős Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport 
(FBÖMCS). Fő cél a vihar okozta károk felszámolásban való közreműkö-
dés ismereteinek elmélyítése volt.

Járási mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik a hivatásos kataszt-
rófavédelmi egységek szükség esetén való támogatása viharkárok esetén. 
A feltételezés szerint Mélykúton a rendkívüli időjárás, nagy erejű szél, lez-
úduló nagy mennyiségű csapadék lakóépületeket rongált meg, fákat dön-
tött ki, emellett a villámcsapás miatt tűz is keletkezett. A kivonuló hivatásos 
egységek nem győzik a kárelhárítást, ezért a kérik az FBÖMCS munkála-
tokban való részvételét.

A gyakorlat keretében a mentőcsoportnak homokzsákos védekezé-
si, vízszivattyúzási, fakivágási feladatokat kellett ellátnia. A mozzanatok 
részét képezte még a menet végrehajtása, külső irányítási pont telepíté-
se, sátorállítással, aggregátor beüzemeléssel illetve az ellátás megszer-
vezése is.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport az alapfeladatát meg-
felelően és fegyelmezetten képes ellátni. A nemzeti minősítés keretében 
megszerzett képességeit szinten tartotta, továbbra is alkalmas a hivatásos 
katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására. A gyakorlatot a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv kijelölt szakembere megfelelőre érté-
kelte. A következő évben a mentőcsoport kiemelt feladata lesz az nemzeti 
minősítés újra megszerzése.

2018. június 14-én a Jánoshalmi és Bácsalmási Járási Hivatalok vezetői, 
mindkét járás foglalkoztatási osztályvezetői, a jánoshalmi járás és a bácsal-
mási járás polgármesterei látogatást tettek a következő cégek telephelyén 

Mélykúton:  Univerholz Kft. (faházak, faipari termékek gyártása), Univerme-
tal Plusz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (nyílászáró gyártás, önt-
vénykészítés), , Colorplast Kft. (nyílászáró profil , beltéri ajtó, bútorlap gyár-
tás), HFI Hungary Food Zöldségszáritó üzem . 

A cégek vezetői fogadták a látogatókat és tájékoztatást tartottak az ott 
folyó munkáról, hosszú távú tervekről, elképzelésekről.  A Foglalkoztatási 
Osztály vezetői írásbeli tájékoztatókat adtak át a cégeknek a vállalkozáso-
kat segítő különböző munkaerő piaci programokról. 

A vezetők látogatást tettek a Hunent Zrt. Víziszárnyas vágóhíd és feldol-
gozó üzemének építkezésén is. Az építkezés jól halad, a korszerű üzem 
még ez évben megkezdi működését és jelentősen hozzájárul a térség mun-
kanélküliségének enyhítéséhez. 

Köszönet illeti Kovács Tamást Mélykút Város Polgármesterét, aki a 
cégeknél a látogatást megszervezte. 

Jánoshalma, 2018-06-22
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Jánoshalmi Napi csapatépítés

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal mun-
kájának megkezdése óta minden évben, így immár hatodik alkalommal főz-
tünk a Jánoshalmi Napok szombatján. 

Idén hivatalunk munkatársai és a családtagjaik számára 40 adag zúza 
pörköltet készítettünk. A szakértelmet, főszakácsi minőségben Ádám Zol-
tán adta, szorgos kezek formájában, segédei pedig Szalmáné Gunda Edit 
és Kohl Márton voltak. 

Mindhármuknak köszönjük a lelkiismeretes munkájukat, aminek „édes” 
gyümölcse azonnal el is fogyott mindenki nagy elégedettségére. 

A kollégák nevében:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

hivatalvezető

Kormányablak busz járja 
Bács-Kiskun megyét 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mobil kormányablaka a megye 
településeire viszi el a helyszíni ügyintézés lehetőségét. Elsőként a bajai 
járás településeire látogatott el a mozgó ügyfélszolgálat, amelyet minde-
nütt örömmel fogadtak. 

A mozgó ügyfélszolgálat segít megtakarítani a járásközponti kormá-
nyablakba történő utazás költségét és az utazásra fordított időt. 2018. októ-
ber végéig a Kormányablak busz folyamatosan közlekedik a megye járá-
saiban. 

A Jánoshalmai Járási Hivatal településein 
2018. 09. 10. - 2018. 09.15-ig tartózkodik majd, a két utolsó 
napon a szüreti expó rendezvényen találkozhatunk vele.

Bízunk benne, hogy a megye lakosai kezdeményezésünket örömmel 
fogadják, és a Kormányablak busz használatával a közigazgatás korsze-
rű, ügyfélbarát, „egyablakos” modellje még inkább megvalósul - a szol-
gáltatások közelebb kerülnek az emberekhez, olyan helyeken is biztosí-
tott lesz a kormányablak ügyintézés, ahol eddig nem voltak adottak a tech-
nikai feltételek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kisbuszban az illetékek, igaz-
gatási szolgáltatási díjak kiegyenlítése készpénzben nem lehetséges, 
ugyanakkor a bankkártyás, és a postákon - belföldi postautalványon 
(csekken) - történő fizetési lehetőség biztosított.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Mithras Kórus Lengyelországban

Munkáltatói kapcsolattartás Mélykúton  

Gyakorlatozott a Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport
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Jánoshalmi fiú lett a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara által szervezett Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny első helyezettje. Ez adta az apropót, hogy 
beszélgessek egykori tanítványommal, Lukács Ger-
gővel:

 — Köszöntelek Jánoshalmán Geri! Hova tűntél a 
nyolcadik után?
 —  Bajára mentem a Bereczki Máté Szakközépiskolá-
ba, sporttagozatra jártam.
 — Kiskorodban tűzoltó szerettél volna lenni…
 —  Igen, ez a vágyam meg is maradt, de nem vettek fel. 
Ezért Budapestre mentem, elvégeztem egy egyéves 
OKJ-s karate edzői kurzust.

 — Melyik sportágakat szereted még? 
 —  Úszás, futás hobbi szinten, küzdősportok, ju-jitsu 
önvédelmi vagy küzdő sportok, thai-boksz, hagyo-
mányokra alapuló harcművészet. Legjobban szere-
tem a küzdő sportokat.
 — Mit ad a sport az embereknek? Te mit kaptál 
a sporttól?
 —  Jó kondíciót, sportos megjelenést. Engem a sport 
fegyelemre, egészséges életmódra nevelt. Nem volt 
hiába való, mert Budapesten Sportedzői felnőttkép-
zést végeztem nappali tagozaton. Lehetőségem volt 
biológia és történelem tárgyakból az érettségi ered-
ményeimen változtatni.
 — Ezzel mi volt a célod?
 —  Felvettek a Szegedi Tudományegyetem testnevelés 
és sportedző szakára.
 — Ígéretes.
 — - Nem lett az, egy év után elfogyott az ambí-
cióm…,  de nem bántam meg, legalább megtudhat-
tam,  milyen főiskolásnak lenni.
 — És aztán?
 —  Két évet dolgoztam édesapám faipari műhelyében. 
Családi vállalkozású  szerszámnyél  gyártás, fűré-
szelés, rönkvágás. Gondoltam, tanulnék valamit a 
szakmában.
 — Biztosan nem bánták otthon. Mit csináltál a 
műhelyben töltött két év után?
 —  Faipari technikus képzésre jelentkeztem a Bajai 
Szakképzési Centrumba/ Jelky/.
 — Megkedvelted a szakmát?
 —  Kiskoromban is szerettem barkácsolni. Itt bútorgyár-
tás és különböző válfajai, nyílászárók készítése volt 
a feladat.
 — Voltak jó tanáraid?
 —  Igen, nagyon jól felkészítettek a szakmára és a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre. Gyakorla-
ti mesterem Gonda János Tanár Úr mindent megta-
nított nekünk, amit csak lehetett.

 — Miből állt a verseny?
 —  A faipari technikusok versenye három fordulós volt . 
Selejtező írásbeli Kecskeméten 10 fővel / országo-

san 73 fő indult.  
Elődöntő Budapesten 10 fővel 
 —Szóbeli?
 — Erre osztályfőnököm, Csertainé Filó Ágnes készített 
fel – anyagismeret, számítások, matematika taní-
tásával.
 — Reiner Éva tanárnőtől tanultam a szakrajz, szerkesz-
tés, tervezés, munkajog és vállalkozással kapcsola-
tos ismereteket.
 —Gyakorlat?
 — Fiók készítése minta alapján  
 — Döntő Budapesten a HUNGEXPO csarnokában   
„Szakma Sztár Fesztivál 2018”  6 fővel. Ez egy 
három napos verseny volt, a mi iskolánkból faipa-
ri technikus szakról négyen kerültünk be a döntőbe, 
ebből ketten lettünk dobogósok.
 —Az eredményt már nem is kellene kérdeznem, 
már az is nagy szó, hogy egy rangos országos 

szakmai versenyen vehettél részt. Azért áruld 
el légy szíves!
 — Szívesen, bár a munka hevében nem is éreztem, 

hogy ezért küzdök, de 
a zsűri az I. helyezéssel 
jutalmazta a munkámat.

 — Gratu lá -
lok! Örülhettél a díj-
kiosztón.

 — I g e n , 
nagyon. Nagyon szép 
volt a díjkiosztó ünnep-
ség ott a verseny hely-
színén. A Parlamentbe 
is elhívták minden szak-
mából az első három 
helyezettet és gyakorlati 
felkészítő mesterét. Azt 
hiszem, nagyon büsz-
kék voltunk egymás-
ra. Szüleim is örültek. 
Apa a versenyen szorí-
tott, Anya pedig a Par-
lamentbe kísért el.

 — Mit gon-
dolsz, ki lehetett még 
nagyon büszke rád?

 — Az isko-
lámból mindenki, csa-
ládom, barátok és… a 
nagypapám. Közismert 
bognár mester, idős 
kora ellenére ma is dol-
gozgat még a szakmá-
ban és a kis kertben. Ő 
is nagyon örült nekem.

 — - Besora-
kozhatnék én is? 

 —  Kisko-
ri arcod jelent meg 
előttem, amikor hal-

lottam a jó hírt. Gratulálok!
 — Ja, akkor az is fontos lehet, hogy a szerszámok 
nevét megtanultuk németül is…
 —Ó, hogyne, jól esik hallani. Talán még fonto-
sabb, hogy a verseny eredménye szín jeles 
szakmai vizsgának számít.
 — Hálás köszönetet mondok TANÁRAIMNAK, akik 
segítettek nekem és osztálytársaimnak az eredmény 
elérésében. Baja Város Önkormányzata „Az év diák-
ja„ címet adományozta nekünk, dobogósoknak.
 —Hogyan tovább?
 — Erre a legegyszerűbb válaszolni: MUNKA.
 —Sok sikert az életben!
 — Köszönöm szépen!
Jánoshalma, 2018  

Lógó Tiborné
általános iskolai osztályfőnök

Jánoshalmi kezdeményezés a 
vajdasági testvértelepüléseken

Közösségépítő tábor elnevezéssel egyhetes ingyenes 
tábort szerveznek Jánoshalmán a vajdasági testvérvárosok, 
Topolya, Temerin és Szenttamás fiataljai számára, augusz-
tus 14-e és 20-a között

A tábor részleteinek ismertetése, valamint a civilek közöt-
ti kapcsolatfelvétel és az együttműködési területek létre-
hozása volt a célja annak a látogatásnak, amely kereté-
ben a hétvégén egy háromtagú jánoshalmi delegáció keres-
te fel a dél-magyarországi település vajdasági testvérváro-
sait, Topolyát, Temerint és Szenttamást. A delegációt Baj-
kó Károly, a Bácska Csillaga Civil Háló képviselője vezette, 
rajta kívül jelen volt még Bajkó Ilona hitoktató és Menyhárt 
Sándor, Jánoshalma plébánosa.

A szenttamási plébánián, továbbá a Gion Nándor Emlék-
házban zajlott találkozót követően Bajkó Károly elmond-
ta, a három testvérvárosban a plébánosokkal, a civil szfé-
ra és az ifjúság képviselőivel találkoztak. Mindenhol ismer-
tették az augusztusban sorra kerülő tábor részleteit, ugyan-
akkor keresik az utat az itteni és a jánoshalmi egyesületek, 
vagyis a civilek együttműködésére. A 25 éve működő Erdé-
lyi Hagyományokért Egyesület ügyvezetője elmondta, a kul-
turális témakörök mellett a fő cél a határon innen és túli ifjú-
ság megmozdítása, összehozása: ‒ Olyan ötlet született, 
hogy Jánoshalma és az itteni testvérárosai körében hálóza-
tot építsünk ki. Ennek érdekében az idén márciusban Topo-
lyán létrejött a Bácska Csillaga Civil Háló, amelynek fő célja 
az összefogás és az összetartás ebben a régióban. Szeret-
nénk olyan fiatalokat toborozni, akikkel ezen a téren együtt 
tudunk dolgozni. Az első konkrét lépés Jánoshalma, Topo-
lya és Temerin részéről a Hagyományos Aratóünnepségen 
való részvétel lesz, amelyet július 14-én rendeznek meg 
Szenttamáson. Ennek keretében egy gyermekrajz-kiállí-
tást szervezünk, melynek témája természetesen az aratás, 
de kézműves foglakozásokat is tervezünk. A második program Jánoshalmán egy közösségépítő táborról szól, amelyet augusztus 14-e és 
20-a között szeretnénk megvalósítani, és amelyen a testvértelepülésekről érkezett fiatalok próbálnak meg egy közösségben gondolkodni. 
Szeretnénk, ha a tudást és irányt, amit ott kapnak, hazahoznák, és itt erősítenék tovább – magyarázta Bajkó Károly. Mint mondta, mind-
annyian tisztában vagyunk azzal, hogy ,,kultúrában él a nemzet”. ‒ Amíg magyar kultúra van a szórványban, addig magyar szó is marad. 
Mi ezt a gondolatot szeretnénk elültetni a fiatalok fejében – szögezte le beszélgetőtársunk. 

Paraczky László

Szakmai országos első
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Vajdasági testvérszervezetünk a Bács-
kossuthfalvi Rizling Egyesület ez évben is 
megrendezte az immár hagyományos egye-
sületi találkozóját, amelyen a vajdasági gaz-
dák egyesületei vettek részt.

Meghívásuknak szívesen tettünk ele-
get. Küldöttségünkhöz útközben csatlako-
zott, a meghívott dr Hajdú Edit is, aki már 
régi ismerősünknek, hiszen sokszor volt 
és reméljük még sokáig is lesz borverse-
nyünk bíráló bizottságának elnöke. Útköz-
ben a határt nézve, megállapíthattuk, hogy 
az előző napi szélvihar és a jégeső milyen 
hatalmas károkat okozott egyes gabonatáb-
lákban. Vajdaságban a szélviharnak, a rövi-
debb szárú gabonák jobban ellenálltak, mert 
a szél nem döntötte meg őket annyira, mint 
nálunk. Itt sok helyen már június közepén 
megkezdték az őszi árpa aratását is.

A Rizling Egyesület székházában Fábrik 
Attila elnök pálinkával és pogácsával fogad-
ta küldöttségünket. Itt találkoztunk a töb-
bi meghívott küldöttséggel, köztük a teme-
rini Kertbarátkör képviselőivel is. A közös 
beszédtéma, a márciusi fagyok kártétele 
volt, melyek a Vajdaságban még nagyobb 
kárt okoztak a gyümölcsökben és szőlé-
szetekben, mint nálunk. Erről személyesen 
is meggyőződhettünk, az egyik helyi gazda 
szőlőjében tett látogatásunk során. A barack 
szinte teljesen elfagyott. Nagy érték lesz az 
idén arrafelé a baracklekvár, de a barack-
pálinka is. 

Miután az összes meghívott küldöttség 
megérkezett, vendéglátóink kivittek bennün-
ket a határba, ahol két újtelepítésű gyümöl-
csöst, egy mogyoró és egy meggyültetvényt 
mutattak be nekünk, a tulajdonosaik álta-
li részletes szakmai ismertetés keretében.

Jómagamnak sikerült egy málnaültet-
vényt is megtekinteni, érdekesség, hogy itt 
a későbbi érésű, de nagyobb szemű fajtát 
telepítették.

Visszatérve a határból, a székház nagy-
termében dr Hajdú Edit magas szintű szak-
mai előadást tartott a szőlőről az összegyűlt 
gazdáknak. A neves szőlészeti és borászati 
szakember előadásában részletesen ismer-
tette a szőlőrügyek fagytűrő képességét és 
a szőlő reagálását a szélsőséges időjárá-
si viszonyokra. Szólt a szőlő életfolyamata-
iról ismertette a kártevőit és az ellenük való védekezés 
lehetőségeit. Végül a rezisztens szőlőfajtákról és a belő-
lük készült borokról beszélt. A hallgatóság nagy figyelem-
mel kísérte az előadást, a végén szakmai kérdést feltettek 
az előadónak, amelyre Ő szívesen válaszolt. Az előadás 
után következett a finom ebéd „birkapörkölt szőlősgazda 
módra”, amelyet a helyi szokás szerint káposztával is íze-
sítettek. A jó hangulathoz hozzájárultak vendéglátóink kivá-
ló borai is. Ebéd után a küldöttségek saját boraikat mutat-

ták be, ennek keretében különösen megkóstolhattuk egy-
más borait és megállapítottuk, hogy Vajdaságban is kivá-
ló borok készülnek. 

A remek hangulatú találkozó késő délután ért véget. 
Elbúcsúztunk vendéglátóinktól, átadva Nekik is meghívón-
kat a Jánoshalmi Napok rendezvényeire.

Szeretettel várjuk a küldöttségeiket.
Köszönjük a szíves vendéglátást.

Fajszi Ferenc

A Gazdakör hírei

KLÍMÁT VENNÉL, HOGY TÚLÉLD A NYARAT? MI SEGÍTÜNK!
Minden esély meg van rá, hogy minden idők egyik legforróbb nyara lesz az idei! A brutális meleget segíthet túlélni egy jól kivá-
lasztott és megfelelően beépített klímaberendezés, ám egy ilyen készüléket az ember nem akaszt le csak úgy az áruházból. 
Egyrészt komoly költséget jelent a beszerzése, beszerelése, másrészt rengeteg dologra oda kell figyelni! 
Mi segítünk kiválasztani, megtervezni, beszerelni, karbantartani, mindezt a jogszabályok által előírt feltételekkel, hogy hosz-
szú éveken keresztül élvezhesd a klímád által nyújtott előnyöket télen és nyáron egyaránt! Válaszd az egyik legnépszerűbb 
márkánkat, a GREE-t! A szeszélyes időjárást nem tudja megváltoztatni, viszont az otthonod hőmérsékletét úgy szabályozza, 
ahogy csak akarod! Irányítsd a világod! Beltéri egységét gond nélkül bárhonnan vezérelheted a WI-FI alkalmazással!
Kívül elegáns, belül intelligens Gree Comfort X!
Várjuk jelentkezésed az ingyenes helyszíni felmérésünkkel! 

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

Gazdakörünk az idei évben is aktívan részt vett 
városunk e jeles rendezvényén.

Ez alkalomra meghívtuk vajdasági testvérszer-
vezeteinket, a bácskossuthfalvi Rizling Egyesü-
let és a temerini Kertbarátkör küldöttségét is, akik 
a meghívást örömmel elfogadták és szombaton 
megérkeztek gazdakörünk székházába. Székhá-
zunk nagytermében megterített asztalok várták az 
érkezőket. Biztonsági okokból ugyanis itt terítet-
tünk, nehogy az időjárás elrontsa a rendezvényün-
ket. Szerencsére ez nem következett be, hiszen 
szombaton jó időjárásban lehetett részünk. 

Vendégeinket, tagjainkat és barátainkat, Far-
kas László gazdakörünk elnöke köszöntötte, majd 
következett a finom ebéd. A menü: marhapörkölt 
nokedlivel és savanyúság volt. Ebéd után tagtár-
saink feleségeinek finom süteményeit kóstolhattuk 
meg, fáradozásukért külön köszönet jár.

Kiváló pálinkák és borok mellett, késő délutánig 
folytatódott a vidám baráti beszélgetés, majd vaj-
dasági vendégeink elbúcsúztak, hiszen nekik még 
az este folyamán, névnapi rendezvényen is részt 
kellett venniük. 

Tagjainkkal és a helyi vendégeinkkel együtt 
kimentünk városunk főterére, ahol gazdakörünk 
asztalánál késő estig beszélgetéssel és borozga-
tással töltöttük el az időt.

Köszönjük vendégeinknek és tagtársainknak, 
hogy velük együtt, közösen ünnepelhettük meg 
városunk e jeles rendezvényét. 

Végezetül köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni mindazoknak, akik rendezvényünk sikerében, 
munkájukkal vagy egyéb segítséggel hozzájá-
rultak.

Fajszi Ferenc

Gazdakörünk részvétele  
a Jánoshalmi Napokon

Egyesületi találkozó 
Bácskossuthfalván

Újra taroltak a 
Kunvin borai! 

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni Kunvn Borászati Kft. borainak leg-
újabb eredményeit a XIII. Egyházi és Világi Borok Versenyén! 

Illancs Kékfrankos Rosé 2017:aranyérem, Aureus Késői Szüretelésű Raj-
nai Rizling 2016: ezüstérem, Illancs Chardonnay 2017: bronzérem, Illancs 
Cabernet Sauvignon 2016: bronzérem, Aureus Késői Szüretelésű Rajnai 
Rizling 2016: különdíj. Gratulálunk az elért eredményekhez!
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Intézményünkben a családokkal való jó partneri kapcsolat kiala-
kítása és fenntartása, valamint a sikeres együttműködés a legfon-
tosabb feladataink közé tartozik. Fontosnak véljük, hogy a közös 
találkozás ne csak a délelőtti, szakmai munkánkba való betekintés-
kor jelenjen meg, hanem szabadidős programokban való részvétel 
során is. Ilyen különleges lehetőséget biztosítottunk június 2-án a 
Radnóti utcai Óvoda udvarán az érdeklődőknek, Családi Nap kere-
tében. A közös játék, versengés, népi játékeszközök kipróbálása 
ezt a célt szolgálta kicsinek és nagynak egyaránt. Az ugrálóvár; az 
egyensúlyozó játékok; a termények rostálása, válogatása; a csiga-
futam izgalmas versenye; kosaras körhinta; rendőrkutyás bemu-
tató; családi sorverseny (szülők gyermekeikkel) mind lehetőséget 
adott a gondtalan együtt játszásra. Az időjárás nagyban hozzájá-

rult, hogy egy kellemes délelőttöt tölthettünk együtt. A rendőrku-
tya jelenléte, majd pedig az izgalmas feladatok sikeres végrehajtá-
sa nagy-nagy örömet nyújtott mindenkinek. Öröm volt látni apát és 
anyát újból „játszani”. A változatos feladatok teljesítését követően 
pedig az érmek átadása és a jól megérdemelt csokoládé elfogyasz-
tása sok mosolyt csalt a gyermekek arcára. Kimerítő, de élmény-
ben gazdag délelőtt részesei lehetek azok, akik ellátogattak ezen a 
szombaton óvodánkba. 

Köszönet a Jánoshalmi rendőrőrsnek, hogy lehetővé tette a ren-
dőrkutyás bemutatót.

Ezt a rendezvényt az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 kódszámú, 
„Segítsd, hogy segíthessen” elnevezésű pályázat támogatta.

Ördögh Edit 

Gyermeklánc Óvoda hírei
Kicsinyek vására

A Gyermeklánc Óvodában régi hagyomány már a gyermeknap környékén megtartott 
Kicsinyek vására.

Az ovisok nagy izgalommal várták a beharangozott eseményt, boltos játékkal gyakorolták 
a vásárlás illemszabályait, a számolgatást. Akinek volt megunt, de jó állapotú játéka, behoz-
hatta, hogy a lemondást, ajándékozást is átélje.

Végre felvirradt a várt nap! A kisbíró nagy hanggal kidobolta, megnyitotta a vásárt. A fel-
díszített udvar, az árusító helynek berendezett kis faházak hívogatóan várták a gyerekse-
reget. A Pöndölösök citerazenekar muzsikájára közösen táncolt az ovi apraja-nagyja, majd 
kezdődhetett a krajcárgyűjtés. A gyerekek játékos ügyességi feladatokkal, kérdések megvá-
laszolásával, énekléssel szerezhettek jelképes pénzt, amit aztán a kiszemelt portéka meg-
vásárlására fordíthattak. A nagyobbak önállóan, a kicsik felnőtt segítségével barangolták be 
a helyszíneket. A sok szép kézműves holmi, játék és finomság közül mindenki talált kedvé-
re valót, sokan a családnak, testvérnek is vásároltak. Örömmel mutatták egymásnak és az 
óvónéniknek, hogy mi mindent szereztek.

A vidám délelőtt jó alkalmat adott az önállóság gyakorlására, élményszerzésre, képes-
ségfejlesztésre. A helyszíneket át kellett látni, tudni kellett választani, mennyiségeket össze-
hasonlítani. Ha a kiszemelt árura nem volt elég a krajcár, gyűjteni kellett hozzá, erősítve 
ezzel a kitartást, a szabálytudatot. A sort kivárni, szépen köszönni, illendően kérni tudás a 
viselkedést formálta. A megvásárolt holmi elpakolása, megőrzése az odafigyelést fejlesztet-
te. Miközben célba dobtak, verset mondtak, horgásztak, ritmust tapsoltak a gyerekek, ész-
re sem vették, és játék közben ügyesedtek, okosodtak.

Puskás Katalin
óvodapedagógus

Óvodánkban a környezeti nevelés kiemelt feladatként jelenik 
meg. A környezettudatosság, egészséges életmód, egészségre 
nevelés szemléletének, kialakítása ebben az életkorban a legha-
tékonyabb és reményeink szerint a legcélravezetőbb. A tapaszta-
lati úton való megismerés, „tapasztalás” a legfőbb nevelési elvünk. 
Ebből adódóan különösen nagy öröm volt számunkra a Gemenci 
kirándulás, hiszen itt élőben, közvetlen formában, élmények útján 
tapasztalhatták meg a gyermekek mind azt, amelyről eddig a déle-
lőtt folyamán hallottak. Nagy izgalommal készülődött a Batthyány 
Óvoda Pillangó és a Radnóti Óvoda Bóbita csoportja erre a június 
4-ei kirándulásra. Utunk első állomása az 1 órás Dunai hajózás volt, 
ahol a gyerekek közül még szinte senki nem vett részt ilyen utazás-
ban. Nagy-nagy örömmel ültek az ablakok köré, hogy láthassák a 
vizet és az ott folyó közlekedést. 

A hajókázás után ismét buszra szálltunk és a Gemenci kisvasút-
hoz siettünk. Egy kis játék és pihenő után felszállhatunk a kocsik-

ra. Az utazás 
közben szót 
ejthettünk az 
erdei állatok-
ról, élőhelyük-
ről és táplálko-
zásukról. „Las-
si” megállónál 
lehetőségünk 
volt egy kis ját-
szótéri játékra, 
a „Malom Tele-
lő”-nél pedig a 
kilátóba mász-
hattak fel a bát-
rak.

Ú t k ö z -
ben szarvast 

és vaddisznót 
fedezhettek fel 
– az erdő sűrű-
jében - a türel-
mes óvodások. 
Az élményekben gazdag kirándulás nyugodt, csendes gyermekek-
ké változtatott mindenkit és szunyókálva töltötték a hazafele vezető 
utat. 14 órára visszaérkezve az óvodába, fáradtan ugyan, de egy-
ben izgatottan is fogyasztották el az ebédet. Boldogan meséltek a 
nap sok-sok érdekességéről és élményeikről. Sok kisgyermek csak 
óvodai keretek között vesz részt kiránduláson, az Ő számukra ez a 
nap, még inkább, egy igen különleges nap volt.

A kirándulás feltételeit az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 kódszá-
mú, „Segítsd, hogy segíthessen” elnevezésű pályázat biztosította.

Ördögh Edit

Kirándulás Gemencre

Köszönet!
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Gregó Sándor doktor úrnak és segítő kolléganőinek, hogy 

a Gyermeklánc Óvoda Batthyány utcai telephelyén működő óvoda javára a gyermekek egészségét 
segítő Kompresszoros inhalátort ajánlott fel. Ezzel nagyban hozzájárult az Óvodánkba járó gyerme-
kek egészségének javításához, megőrzéséhez. 

Ezúton kívánunk munkájához sok sikert, kitartást.
Köszönettel:

Batthyány Óvoda közössége

Családi Nap a Gyermeklánc Óvodában
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Búcsúzó nagycsoportosok

Az idei év júniusában újra elérkezett a nagycsoportos gyermekek búcsúzása. Az óvoda épületét ünnepi hangu-
lat lengte be. Az óvó nénik és a gyermekek vegyes érzelmekkel várták ezt a napot, hisz ez az utolsó együtt töl-
tött óvodai ünnep. A ballagó gyermekek először a délutáni tehetséggondozás keretében működő zeneóvodai- és a 
játékos angol foglalkozások keretében elsajátított ismereteikről adtak számot. A kézműves foglalkozásokon készült 
alkotásokból kiállítás várta a vendégeket. A nagycsoportosok műsora az óvodába lépés első perceire való vissza-
emlékezésről szólt. Versekkel, énekekkel mondták el, hogyan lettek kiscsoportos óvodásokból nagycsoportos bal-
lagók. Az ünnepség végén az óvó nénik átadták a tarisznyákat óvodásaiknak, ezzel útra bocsájtva őket. A szülők, 
rokonok elérzékenyülve, néhányan könnyes szemekkel gondolták végig, hogy immár iskolába indul „most született” 
gyermekük. A gyermekek elmondták búcsúzó verseiket, és ballagó dalokat énekelve járták körbe az óvoda udvarát. 
A műsor után torta és szörp várta őket. Elkezdődik életük egy új szakasza, de reméljük, hogy a sok szép emléket, 
élményt soha nem felejtik el. Sok sikert, örömöt kívánunk a leendő első osztályosoknak és szüleiknek egyaránt.

 Csima Edit

Ballagás

Az általános iskolai tanulmányok lezárásának ünnepi eseménye a ballagás és a hálaadó szentmise. Erre a ren-
dezvényre az iskola egész közössége készült: a búcsúztató osztályok elkészítették a ballagó tarisznyát, amivel 
útjukra bocsátották a végzősöket. A tarisznyákba útravalóul „hamuban sült pogácsán” és innivalón kívül kerül még 
egy kis pénz, valamint a Szent Anna ének és búcsúzó ima.

A ballagás reggelén a ballagó osztályok osztálytermei, a folyosók és a kapuk virágba borultak, virágkeretet 
kapott a tábla, az ajtó és az ablakok, egy napra a gyönyörű növények elfeledtették a diákokkal az iskolai tanórák 
komolyságát. 

A ballagás alkalmával jutalmak átadása is történt: Pápai Gergő, Kenderesi Kíra, és Hajnal Bálint Pro Meritis díj-
ra érdemesnek bizonyultak az elmúlt nyolc éves munkájuk alapján. Szlávik Gyula és Hajnal Bálint közösségi mun-
kájukkal kiérdemelték a Büszkeségünk címet, így nevük felkerült az iskolában kihelyezett táblára.

Természetesen intézményünk nem lehet sikeres a szülők támogatása, hozzájárulása, együttműködése nélkül. 
Köszönjük!

Ünnepélyünk végén a nyolcadik osztályosok hagyományos ballagó tánccal búcsúztak.
Komárominé Vikor Ágnes

Csocsó bajnokság
2018. június 7-én a jánoshalmi Szent Anna Római Katolikus Plébánián rendezték meg a Dr. Belon Gellért Emlék-

versenyt csocsó sportágban, melyen intézményünk felső tagozatos tanulói is részt vettek. A gyerekek párokban 
küzdöttek meg egymással az asztalnál. Nagyon izgalmas meccseket láthattak a szurkolók, sokszor az éles sze-
műek is alig tudták követni a labdát. Végül az összesítésben a Varga Bence - Varga Benjámin páros kapta meg a 
legtöbb pontot, ezzel elnyerve az első helyért járó kupát. Gratulálunk a győzteseknek!

Komáromi Róbert

Falunapi kupa
2018. június 8-án, pénte-

ken iskolánk 4-6. osztályos fiú 
focicsapata meghívást kapott 
Borotára, a Falunapi Labda-
rúgó Tornára. A környékbeli 
településekről is szívesen jöt-
tek a tanév utolsó versenyé-
re. Mindenki lelkesen küzdött 
azért, hogy még a vakáció 
kitörése előtt szép eredmény-
nyel gazdagíthassa iskoláját. 
Az erős mezőnyben csapa-
tunk kemény meccseket ját-
szott az ellenfelekkel. Végül 
a második helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Bozóki Bar-
nabás, Gáspár Zalán, Blahó 
Zénó, Barna Patrik, Horváth 
Roland, Hugyi Barnabás, Lip-
pai Gergő, Vida Bálint. Gratu-
lálunk nekik!

Komáromi Róbert

Eltelt 25 év
Idén ünnepelte intézmé-

nyünk, fennállásának 25. 
évfordulóját. Az egész tané-
vet végigkísérő rendezvény-
sorozat méltó lezárását tartot-
tuk a Dr. Bábel Balázs érsek 
atya által celebrált szentmisé-
vel és az azt követő ünnep-
séggel és vacsorával. A tan-
évzáró igazgatói beszéd min-
dig ritka lehetőség, hogy az 
ünnep pillanataiban elhan-
gozzék az egész közösség 
előtt valami igazán fontos. Ez 
különösen igaz volt idén. Kiss 
Györgyné alapító igazgatónő 

és Kaszás Eszter igazgatónő beszédükben visszagondoltak a jánoshalmi katolikus oktatás gyökereire. Emlékez-
tek Tajdina József plébános úrra, aki különösen fontosnak érezte, hogy folytatni kell a nagy múltú egyházi okta-
tást városunkban, és vállalta az akkor még gyerekcipőben járó iskolaindítás minden nehézségét. Visszagondol-
tak lelki vezetőinkre Tajdina József, Rónaszéki Gábor, Binszki József, Nagyidai Zsolt és Menyhárt Sándor plébá-
nos atyákra, akik áldozatos munkájukkal sokat fáradoztak azért, hogy az iskola Isten akarata szerinti intézmény-
ként működjön, az üdvösségre neveljen. Az emlékezést segítette intézményünk volt diákja Dr. Mészáros András 
is, aki gyermekéveit felidézve személyes élményeiről és érzéseiről beszélt. A múlt felelevenítését követően, a 25 
és 20 éve nálunk dolgozó kollégák hűséges munkájuk elismeréseképpen ajándékcsomagot vehettek át. Idén intéz-
ményünkért végzett odaadó gondoskodásáért a Pro Schola díjat Dr Bábel Balázs érsek úr kapta. A 2017-2018-
as tanév végén kiemelkedő diákjaink is jutalomban részesültek, illetve 3 tanuló kiérdemelte a Szent Anna - érem 
arany fokozatát. Az ünnepséget követően meghívottjainkat vacsorával vártuk. Kellemes beszélgetések, jó hangu-
lat uralta az egész estét.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az ízletes falatokért Csepregi Csabának és a Csepregi Gastro Food csapa-
tának, a finom borokért Ádám Gyulának, köszönjük Füves Béla alkotó ügyességét, aki gyönyörű gipsz plaketteket 
készített iskolánkról, illetve Pastrovics Szabolcs és Mészáros Gábor technika és zene terén végzett tevékenységét. 

Kiss Györgyné
Szente Mariann
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Táncos lábú Hunyadisok
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 5.a osz-

tályos diákjai már ötödik éve ismerkednek Nagyné Bényi Mária vezetésé-
vel a néptánccal.

Az elmúlt évek alatt sokat tanultak Magyarország tájegységeinek tánca-
iról, elsősorban Mezőföld, Somogy és Rábaköz vidékéről.

Az órákon különböző tánctípusokat ismerhettek meg, a körverbunkot, 
lassú- és friss csárdást, ugróst, karikázót, és pásztorbotolót.

Az idei évben Rábaköz területéről választottak táncokat.
Igényes szép műsoruk az Orbán napi ünnepségen és a Jánoshalmi 

Napokon láthatták a jánoshalmiak.  

Fizikai kísérletek bemutatója
A tanév végén 7-8. évfolyamos tanulóink számára Szegedi Tudomány-

egyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékéről Ignácz Ferenc 
tudományos munkatárs tartott 
előadást. Számos érdekes és 
színes kísérletet mutatott be 
az elektrosztatika, az optika 
és a hőtan köréből, kibővítve 
az általuk tanultakat. Láthat-
tunk különböző színben vilá-
gító folyadékokat, folyékony 
nitrogénnel végzett kísérle-
tetek. Az előadás végén a 
diákok nagy lelkesedéssel 
maguk is kipróbálhatták az 
eszközöket és kísérleteket.

Juhász Zoltánné

Fodrász 
kaland

Május végén felkere-
kedtünk az 1.c osztállyal, 
hogy egy igazi fodrász-
üzletet látogassunk meg. 
Nyaki bácsi buszával 
érkeztünk a vizitre, ahol 
Ági néni már várt min-
ket. Csodadolgokat láthat-
tunk, és nagy örömünkre, 
mindent kipróbálhattunk. 
Lányaink beülhettek a 
búra alá, fiaink szemügy-
re vehették az ollókat, fod-
rászeszközöket. Aki bátor 
volt, hajcsavarókat kap-
hatott a hajába, aki csak 
csendesen szemlélődött, 
kulisszatitkokat hallhatott. 
Nagyon köszönjük a tar-
talmas délelőttöt Koromné 
Horváth Ágnesnek.

Ságodi Henrietta  
1.c  osztályfőnök

Rendhagyó énekóra

Június elején a Kiskunhalasi Művészeti Iskola művésztanárai, Kovács 
Andrea és Juhászné Zelei Judit látogattak iskolánkba, és tartottak rendha-
gyó énekórát alsós tanítványainknak.

Négykezes zongoradarabokat adtak elő, melybe bevonták a gyerekeket 
is, az általuk hozott hangszerekkel a gyermekek is bekapcsolódhattak az 
interaktív előadásba.

8 évet jártam a Hunyadi Iskolába, és sok szép emlékkel lépek az új 
útra, de mondhatom a kirándulásokra mindannyian pontosan emlékszünk. 
Ági néni már első osztályos korunkba vitt bennünket Bajára, másodikban 
három napra Vajtára, harmadikban a Mecsextrémbe és Fonyódligetre, majd 
negyedikben Zánkán töltöttünk 3 napot. Felső tagozaton is voltunk minden 
évben kirándulni, de most 8. végén Ági néni emlék kirándulásra vitt ben-
nünket a Mecsekbe. 

Pécsre utaztunk. Most velünk voltak a 3. b osztályos gyerekek és az első 
c-s kisiskolások is. Először a Mecsextrém parkba mentünk. Ott jót játszot-
tunk a kötélpályákon és a csúszdaparkban, de a legélvezetesebb a nyá-
ri bobon való csúszás volt. A kicsik a nagyokkal együtt csúsztak úgy, mint 
régen 5 éve, csak most mi voltunk a NAGYOK.

Ebéd után a következő állomás a Zsolnai negyed volt. Ott egy nagyon 
élvezetes fizikai kísérletek foglalkozáson vettünk részt, majd a csillagvizs-
gálóban kalandoztunk az űrben.

Végezetül Pécs belvárosában sétáltunk, ahol megnéztük Gázi Kászim 
pasa dzsámiját, a Pécsi székesegyházat, a Széchenyi teret, a szerelme-
sek lakatos kerítését.

Késő este értünk haza. Nagyon élveztük a kirándulás minden percét, 
főleg azt, hogy együtt lehettünk, úgy ahogy ezután már talán soha. Min-
denki új iskolába megy, igen kevés ideje lesz a régi barátaira, mindenki új 
barátokra lel. 

Köszönjük az együtt töltött időt, a sok törődést, és a SZERETETET. Ígé-
rem a többiek nevében is, hogy ezeket az éveket soha nem felejtjük!

Köszönjük a pályázati segítséget a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, 
Család- és Gyermekjóléti Központnak, Ságodi Henriettának és Kubatov 
Ágnesnek ezt az új emléket.

Koszorús Dorina 8. c

Gyermeknap a Lyra együttessel

A kiskunhalasi Lyra együttes azzal a céllal alakult, hogy zenés- irodalmi 
műsorokon keresztül a gyerekekkel megszerettessék a verseket. János-
halmára a Gyermeknap alkalmából a Máltai Szeretetszolgálat invitálta 
őket. Megismertettek bennünket hangszereikkel, együtt énekeltük, játszot-
tuk el dalaikat. Vidáman, felszabadultan roptuk a táncot a sportcsarnokban 
a magyarórákon megismert versek dallamaira. Köszönjük a máltais segítő-
társaknak a kellemes délelőttöt és a hűsítő fagyit.

Juhász Edit

Grimbusz Színház

Május 30-án ismét ellátogatott hozzánk a Grimbusz Színház. Az Imre 
Zoltán Művelődési Központban a Csodálatos Lámpás című előadást néz-
hették meg a gyerekek. Ismét színvonalas, szórakoztató volt a színdarab. 
Reméljük a jövőben is megörvendeztetnek minket interaktív produkcióikkal! 

Hunyadi Iskola hírei

Mecsextrém újra
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2018. június 16-án 3 osztálynyi gyermek álmai megvalósul-
ni látszanak. Örömmel jelentjük, hogy tanítványaink szárny-
ra keltek, és elballagtak a Hunyadiból. A Himnusz felhangzá-
sa után iskolánk igazgatója, Balázsics Zoltán ünnepi beszédé-
ben elmondta, hogy „a búcsú egy kicsit győzelem is, a munka, a 
szorgalom, a kitartó küzdelem győzelme. Nem mindig volt élve-
zetes a küzdelem, de hittünk a győzelemben, a sikerben”.

Iskolánk hagyománya szerint a végzős diákok legjobbjait a 
ballagáson kitüntetésben, díjazásban részesítjük. Ebben a tan-
évben a legjobbjaink voltak: Dudás Gergő, Fehér László Leven-
te, Kiss Enikő 8. a osztályosok, akik szóbeli német nyelvvizs-
gáért is kaptak az Invokáció Alapítvány részéről Hunyadi-díjat. 
Koszorús Dorina a 8. c-ből kiemelkedő tanulmányi eredményé-
ért, szorgalmáért és a kulturális rendezvényeken való részvé-
teléért, Rostás Roland pedig jó tanulmányi eredményéért érde-
melte ki az Alapítvány díját. 

Oklevelet és könyvjutalmat vehetett át Horváth Zoltán, Széná-
si Mónika, Kiss Enikő, Gil icze Alexandra, Pippan István, Juhász 
Titanil la, Lencse Bálint, Matuz Nikoletta, Otott-Kovács Patrik. 
Tanítványainknak sok sikert kívánunk az elkövetkező években. 

Hunyadi Iskola hírei
„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned …”

Egy tanévzáró ünnepély kiváló alkalom arra, hogy visszatekintsünk, 
hogy megnézzük honnan hová is jutottunk, és lássuk, mennyit is halad-
tunk. Bizony azt kell megállapítanom, hogy egyáltalán nem könnyű tíz 
hónapot hagytunk magunk mögött. nem csoda, hogy sokan úgy érezzük, 
elfáradtunk, és jó lesz kicsit megpihenni. Szívből örülök neki, hogy diákja-
ink többsége, épp úgy, mint a népmesékben vándorútra induló legkisebb 
fiú, megfogadta a jó tanácsot. Ők nem voltak restek időt, energiát és kel-
lő figyelmet áldozni arra, amire mi, tanítóik, tanáraik és szüleik sarkallták 
őket, hogy a tudás az érték, az egy kulcs egy képzeletbeli ajtóhoz, ami 
segítségével majd az életben könnyebben boldogulhatunk. Sok diákunk-
ra lehetünk büszkék, ők dicsérő oklevelet és könyvjutalmat kaptak a tané-
vzáró ünnepélyen.

Alsó tagozaton 4 évig kitűnő volt: Almási Iringó, Dági Attila, Kasziba 
Rebeka.

A felső tagozaton kitűnő bizonyítványt szerzett: Dervaderics Petra, Mis-
kolczi Regina, Miskolczi Szonja, Zámbó Luca, Fekete Anna, Bogdán Han-
na, Dági Beatrix, László Alex, Németh Anna Sára, Szakály Zita, Hargitai 
Emma, Tesch Enikő és Vörös Adrián. 

Idén volt először, hogy a Kiskőrösi Tankerületi Központ felmenő rend-
szerű versenyeket szervezett diákjaink számára. A Jánoshalmi és Kisku-
nalasi Járás közösen bonyolított le versenyeket. Ezek továbbjutói a tan-
kerületi versenyeken mérettették meg magukat 41 iskola legjobbjaival.

A járási népdaléneklési csapat ének verseny 1. helyezettjei Tóth Fló-
ra, Csernák Réka, Lengyel Anna és Zámbó Luca, az egyéni népdalének-
lési verseny 1. helyezettje Lengyel Anna és Zámbó Luca lett. A tankerüle-
ti versenyen egyéniben Lengyel Anna 1. Zámbó Luca 3. helyezést ért el.

A Járási és a Tankerületi Mesemondó Versenyen is sikeresen képviselte 
iskolánkat: Balázs Gábor Rudolf, aki járási 4. és tankerületi 2., Lógó Bian-
ka, aki  3. és 4.,  Rendek Gergő, aki  1. és 4. helyezett lett.

A Járási Helyesírási Versenyen Miskolczi Szonja és Bogdán Hanna 4., 
Dági Beatrix 2. helyezést ért el. Dági Beatrix a tankerületi verseny nyerte-
se, valamint a járási német verseny 3. helyezettje lett.

Kiss Luca, Szakály Zita és Török Máté a Járási Természetismeret Ver-
senyen 4. helyezést értek el.

Hargitai Emma a Járási Szavalóverseny 3. helyezettje lett.
Farkas Rebeka a Járási Informatikai versenyen 2., a tankerületi verse-

nyen 1. helyezést ért el. Gratulálok sikeres diákjainknak, és köszönöm a 
felkészítő tanáraik munkáját.

Balázsics Zoltán

Tanévzáró ünnepély
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VII.Aerobic-és Hastánc Gála

Idén a Jánoshalmi Napok méltò zárò programjaként került megrendezèsre a VII.Aerobic és Hastánc Gála.
A műsoron a közönség egy fantasztikus időutazáson vehetett részt, mely mindenkit elvarázsolt. A produkciòk 

évről-évre kifinomultabbak, a lânyok előadásmòdja egyre kifejezőbb.
A koreográfiák megálmodói és a műsor szervezői, Bátyai Gáborné, Bátyai Fruzsina és Gilicze-Bátyai Dóra 

elmondták: mindig hatalmas hajtás és munka előzi meg a Gálát, mely mind a résztvevők, mind az edzők számára 
erőtpròbálò. Ám a műsor végén mindenki azt mondja: megérte, imádjuk, jövőre, veletek...ugyanitt!

Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja. Ilyen-
kor minden róluk szól, értük van. Így volt ez az idei év 
májusában is. Már hét közepén elkezdődtek a rendez-
vények. Ki-ki válogathatott életkorának, személyiségé-
nek, érdeklődésének megfelelő programok közül.

Az óvodásokat és a kisiskolásokat a Máltai Szere-
tetszolgálat látta vendégül. Országszerte ismert Lyra 
együttes produkcióját nézhette meg  a hálás közönség. 

Megzenésített versek, saját dalok szerepeltek műsoru-
kon. Együtt énekeltünk az együttes tagjaival.

Az ajándékoknak még nem volt vége, búcsúzóul 
jégkrémet osztottak a Máltai Szeretetszolgálat tagjai, a 
gyerekek nagy-nagy örömére. 

Köszönjük ezt a szép délelőttöt!!! 
Krupa Józsefné

óvodapedagógus

Mozgalmasan töltötték a tanév utolsó előtti napját iskolánk tanulói.

2018. június 15-én csütörtökön, a kicsit borult idő sem vette kedvünket a 
változatos, színes programoktól, amiket a diákokkal szerveztünk az iskola 
és a sportcsarnok területén. Tanévbúcsúztató napunk reggel 8 órakor kez-
dődött a díszteremben: Dana bácsival énekeltek a gyerekek, utána ének-
léssel és tánccal folytatódott a program délig.

Informatikatermeinkben mindenki kedvére választhatott a filmek közül.
A Fenyvesi Máté Sportcsarnokban a sportolás öröméért osztályok közötti 

barátságos focimeccsek zajlottak. Köszönet a testnevelőknek!

9 órától a motorosoké lett a focipálya és udvarunkat betöltötte a füstölgő 
gumi illata a gyermekek nagyon nagy örömére. Köszönjük a szülőknek és 
volt tanítványainknak, hogy felejthetetlenné tették ezt a napot.

10 órától lehetett az újraélesztés „fogásait” gyakorolni a mentősök irá-
nyításával.

11 órától a tűzoltóság és a rendőrség autóit nézhették meg tanulóink. A 
gyerekek nagyon élvezték és jól szórakoztak, hiszen szirénától volt han-

gos a környék. Köszönjük a segítséget a rendőrségnek, mentősöknek és 
a tűzoltóságnak.

Az alsó tagozatosok bolhapiacon cserélgethették a játékaikat, a felső-
söknél az 5.a, 6.a, 7.c és a 8.a osztályok csapatai a szabaduló szobában 
mérhették össze tudásukat.

A programok során mindenki kedvére szórakozott, nagyon jól érezték 
magukat a gyerekek ezen a mozgalmas, tanításmentes napon.

A DÖK nap elérte a célját, tanár és diák kellemesen elfáradt, s egy 
szép, emlékezetes nap keretében búcsúztattuk el a tanévet. Jöhet a meg-

érdemelt VAKÁCIÓ!
DÖK patronáló pedagógus: Baka Orsolya

Tanévbúcsúztató diáknap a Hunyadiban

Gyermeknapi ajándék
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A dietetikus tanácsai

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
(árpa, búza) történő kifizetése 

2017. július 23-től (hétfő) augusztus 3-ig (péntek) történik.
Munkanapokon: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye:  
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

A fogyókúrától 
mindenki azt várja, 

hogy gyors ütemű és látványos legyen. 
Ezekkel a gyors fogyásokkal azonban 
sokat árthatnak a szervezetnek.

Már biztosan többen kezdtek hoz-
zá ilyen fogyókúrához, és tapasztalták, 
hogy a keservesen leadott kilók dup-
lán jöttek vissza. Ezt hívják jojó-effek-
tusnak.

  Ez az effektus azonban elkerül-
hető helyesen összeállított étrenddel, 
csupán néhány szabályt kell betarta-
ni. Az energiaszükségletet változatos 
táplálkozással kell fenntartani. Amint 
lecsökken a bevitt kalóriamennyiség a 
test reagál rá és tartalékaihoz nyúl. Ez 
vezet a fogyáshoz.

  Nagyon fontos, hogy ne legyen a 
bevitt kalóriamennyiség nagyon kevés, 
mert akkor a szervezet rövid időn belül 
elfogadja ezt az energiamennyiséget, 
és amint több kalóriát juttatnak a szer-
vezetbe elindul a hízás. Ezért nem jó 
a fogyókúrát szezonálisan végezni, és 
a lefogyás után ugyanarra az étrend-
re visszatérni. Cél, hogy a diéta alatt a 
helyes táplálkozást mindenki magáévá 
tegye és magáénak érezze.

  A lassúbb súlyvesztés mindig tar-
tósabb eredményt hoz. A legjobb, ha 
ez a súlyvesztés heti 0,5 -1 kg (extrém 
súlyfeleslegnél lehet több is). 10-30 
kg súlyfelesleggel rendelkezők eseté-
ben életmód változtatásra van szük-
ség. Nők esetében az energiasze-
gény étrend 1200-1400 kcal-t, férfiak-

nál 1400-1600 kcal-t jelent. 
  Ne felejtsék a fogyókúra nem 

koplalást jelent, csak az alapanyagok 
és a konyhatechnikák közötti váloga-
tást!

A rendszeres étkezés nagyon fon-
tos. Naponta 3-szor kötelező étkezni, 
de még jobb, ha az étkezések száma 
4-5. Meg kell tanulni egy-egy étkezés-
re kisebb mennyiségeket fogyaszta-
ni. A rostok pozitív hatással vannak az 
anyagcserére. Ezek adják a diéta alap-
ját. Zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőr-
lésű pékáruk sorolhatók ide. A szerve-
zetnek 2-2,5 liter folyadékra van szük-
sége, ami lehetőség szerint víz legyen. 
A cukrozott üdítők felesleges kalóri-
át adnak. Nagyon fontos a fehérjebe-
vitel, amit sovány húsok, húskészít-
mények, kis zsírtartalmú tej és tejter-
mékek fogyasztásával lehet elérni. A 
hozzáadott zsiradék használatát kerül-
ni kell. Az ételkészítésnél érdemes erre 
figyelni. Ez nem jelenti azt, hogy tel-
jesen mást kell enni, mint amit eddig 
fogyasztottak, csak másként elkészít-
ve, más étkezési ritmusban és kisebb 
mennyiségben.

   A testmozgás a fogyáshoz elen-
gedhetetlen. Sokkal hatékonyabb a 
rendszeres kis mozgás, mint a ritka 
megerőltető. Séta, kerékpározás, ott-
honi-, vagy szervezett torna, bármi ami 
a régi életviteléből kimaradt. 

  Ne felejtse a fogyáshoz idő kell és 
szükség van hozzá óriási akaraterőre!

Faragóné Hován Éva 
dietetikus

A fogyókúra alapjai    

Jánoshalma Városi Önkormányzata 2018. július 5-én rendezte meg a Semmelweis-napi ünnepséget az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontba. Településünk egészségügyében dolgozókat Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere köszöntötte. A résztvevők Szilágyi 
Annamáriának és Gömöri Krisztiánnak, a Szegedi Nemzeti Színház színművészeinek zenés műsorát élvezhették. Ezt vacsora követte  
és az asztal melletti kötetlen beszélgetések zárták az ünnepséget.

A Szegedi Tudomány Egyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara Gyánt Díszoklevelet adományotott Alexa Jánosné, 
részére.abból atz alkalomból, hogy 60 éve vehette át az Állami Védőnőképző Intézetben a védőnői végzettségéről szóló oklevelet.  

Május 21 a „Magyar Honvédelem Napja” alkalmából – a Bem József Honvéd Nyugdí-
jas Egyesület felterjesztése alapján – a honvédelmi miniszter a nyugállományú katonák 
érdekében végzett eredményes munkája elismeréséül Molnár Máté János nyugállományú  
őrnagy részére az „Aranykor Kitüntető Cím” ezüst fokozatát adományozta.

A miniszteri elismerés átadására a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából az Imre Zol-
tán Művelődési Központban került sor.

Gratulálunk. 
GYPCS

Miniszteri elismerés.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy az 

idei év eddigi két legtartalmasabb hónapján 
vagyunk túl. Május elején meghitt-, és gyö-
nyörű körülmény között ünnepeltük az édes-
anyákat. Szem nem maradt szárazon, ami-
kor a halk zene megszólalt, és a kicsi gye-
rekek átadták az általuk készített ajándé-
kot anyukájuknak. Megható és nagyon szép 
nap volt mindannyiunk számára. De, a május 
még számos programot tartogatott. A mada-
rak és fák napja alkalmából az erdei ovisok-
kal Kéleshalmára látogattunk. Egy madarász 
segítségével megtapasztalhattuk, hogy 
hogyan gyűrűznek madarat, valamint közel-
ről szemlélhettünk erdei poszátát és szénci-
negét is. Nagyot sétáltunk az erdőben, végül 
ebédre, frissen sült kenyérlángost ehettünk. 
Szintén májusba, a „kicsinyek vására”elne-
vezésű fantasztikus programon vettünk részt. 
A Gyerekházas anyukákkal sok-sok szépsé-
get készítettünk, melyet a gyerekek megvá-
sárolhattak az általuk gyűjtött krajcárokból. 
A hónap végén pedig, mindenki nagy örömé-
re a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerve-
zésében megrendezett gyereknapi Lyra kon-
certre kaptunk meghívást, a városi sportcsar-
nokba. Június elején az anyukák meglepetés 
pedagógus nappal ünnepelték a Gyerekház 
dolgozóit. Hatalmas örömmel töltött el ben-
nünket, hogy ilyen összetartó közösség ková-
csolódott az elmúlt hónapokban, években az 
anyukák között. A hétköznapok továbbra is a 
megszokott módón zajlottak. Énekeltünk és 
gyurmáztunk, ragasztottunk és tornáztunk. 
Szülinapokat ünnepeltünk, és sokat kirán-
dultunk. Dr. Kinigopulos Márta pszichológus 
mindkét hónapban várta a szülők gyermekne-
veléssel kapcsolatos kérdéseit. És végül, de 
nem utolsó sorban egy nagyon nagy változás 
következett be a Gyerekház életébe. A fej-
lesztési pályázatunk sikeres elbírálást kapott, 
így az új székhelyünk, olyan végleges formát 
tudott ölteni, amelyet csak a legmerészebb 
álmainkban képzelhettünk el. Egybenyitottuk 
a foglalkoztató termeket, mely utána laminált 
padló burkolatot kapott.  Átalakításra került 
a zuhanyzó, új nyílászárók kerültek a régiek 
helyére, valamint az összes helység friss fes-
tést kapott.  Ezúton is köszönjük MINDENKI 
segítségét, aki bármilyen formában részt vett 
az átalakítással járó munkálatokban!

Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 
0-3 éves korú gyermeket és anyukáját, a 
megújult Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerek-
házba!

Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni, Ági néni és Niki (néni) 

Május és június  
a Nyitnikék Bk. Gyerekházban

Semmelweis napi ünnepség
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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. június  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!

Bódi István élt: 55 évet
Zámbó Imréné  
sz: Tóbiás Franciska élt: 88 évet
Ádám Józsefné  
sz: Galgóczi Erzsébet élt: 94 évet
Vizi István élt: 62 évet

Horti János élt: 70 évet
Zámbó Józsefné  
sz: Ballai Terézia élt: 69 évet
Tanító András élt: 63 évet
Farkas Mihály  élt: 90 évet
Lengyel Máté élt: 74 évet

2018. június  20-án 
lesz kirakodó vásár

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

Júliusi kiemelt ajánlatunk!
Arany Fácán sör Alk.:4,4% V/V  0,5l 199-Ft/db (398-Ft/l)
Pepsi Cola 2,25l 333-Ft/db (148-Ft/l)
UHT Tej 1,5%  1l  175-Ft/db (175-Ft/l)
Goldendog kutyakonzerv 1240g  239-Ft/db (192,76Ft/kg)
Hentes szeletelt szalámik 75g 199-Ft/db  (2653,35Ft/kg)
 
           Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

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

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

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

JÚLIUSI AKCIÓJA
Üdítős pohár szett 

(6 db-os):  599.-
Gyékény lábtörlő 
(38*60 cm):   599.-
Mintás falióra 
 (24,5 cm):   890.-

Légycsapó:   40.-
További akciónkat 

keresse üzletünkben!

Faddi Szabolcs   
közterület-felügyelő  

telefonszáma: 06-30/565-37-58 

Emlékezés

Gyászoló, szerető családod 

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél
Szívedben nem volt más, csak jóság és 
szeretet, munka és küzdelem volt életed. 
Nyugodjál csendesen! Legyen békés 
álmod! Találjál odafent örök boldogságot! 
Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk. 
Hiányzol nekünk. Soha nem feledünk. 

Gyenizse József 
halálának 5. évfordulójára

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel megköszönjük mindazoknak, 
akik lányom

Kiss Matild Márta 
temetésén jelen voltak, fájdalmunkat enyhí-
teni próbálták. Nagyon fáj mindannyiunknak, 
hogy elvesztettük, akit nagyon szerettünk. 
„Elhull a virág, eliramlik az élet.” 
Soha el nem múló fájdalommal; 

Édesanyád, lányod,
 unokád, Gyuri és Jani bácsi.

Emlékezés

Az  ő szíve pihen, a minék  vérzik,  
A fájdalmat csak az élők érzik

Családod

Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve eltávo-
zott apáról

ZSEMLYE IMRE  
alezredesről

Emlékezés 

Varmuzsa Imre
halálának 2. évfordulójára. 

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!

Szerető  családjai
Az Agroprodukt Kft. 

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
(árpa, búza) történő kifizetése 

2017. július 23-től (hétfő) augusztus 3-ig (péntek) történik.
Munkanapokon: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye:  
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

Búcsúi Vásár 
2018.

JÚLIUS 29-én

Az Imre Zoltán 
Művelődési 
Központban 

júliusban a kiemelt 
események:

 július 25. (szerda) 
Táncverseny

július 27. (péntek) 
Bálvizsga, 

utána Disco

Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya, 
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek, 

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán www.pézé.hu
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A  JFC  utolsó baj-
noki mérkőzését – a 
második hely biztos 
tudatában – Kece-
len játszotta  június 
2-án . A hazaiak szá-
mára nagy volt a tét, 
hisz  győzelem ese-
tén dobogóra kerül-
hettek. Ennek meg-
felelően zajlott a mér-
kőzés. nulla nullásás 
félidőt követően csa-
patunk edzője lehe-
tőséget adott  több 
tartalék játékosnak. 
Ezzel azonban gyen-
gébb lett támadójáté-
kunk, s a hazai kont-
rák két alkalommal is 
gólt eredményeztek.

Kecel-
Jánoshalmi FC 2:0 (0:0)

A mérkőzést követően az MLSZ megyei társadalmi elnöke Szabó 
Mihály úr adta át a bajnoki ezüstérmeket a JFC , a bronzérmeket 
pedig a Kecel csapatának.

A bajnokság vágeredménye

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.
1 KECSKEMÉTI LC KFT. 24 23 0 1 117 14 103 69
2 JÁNOSHALMI FC 24 16 2 6 49 18 31 50
3 KECEL FC 24 13 5 6 45 33 12 44
4 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK 24 13 3 8 57 39 18 42
5 KALOCSAI FC 24 11 4 9 43 39 4 37
6 FADDIKORR-KISKUNHALASI FC 24 10 6 8 37 39 -2 36
7 BÁCSALMÁSI PVSE 24 9 5 10 31 45 -14 32
8 KISKŐRÖS LC 24 8 5 11 32 42 -10 29
9 SOLTVADKERTI TE 24 7 4 13 39 57 -18 25
10 LAJOSMIZSEI VLC 24 6 5 13 31 49 -18 23
11 HARTA SE 24 6 4 14 36 59 -23 22
12 AKASZTÓ FC 24 5 5 14 38 63 -25 20
13 KUNSZÁLLÁS SE 24 3 4 17 22 80 -58 13

U-19-es mérkőzés
Kecel – Jánoshalmi FC 0:4 (0:2)

Gólszerzőink: Nemes Martin 3, Kovács Kristóf
Gratulálunk  a csapatnak. Szép játékkal zárták az évet.

Július 6-ig nyári szabadságon lesznek felnőtt játékosaink. 6-án kez-
dődik a felkészülés,s mindjárt másnap-7-én előkészületi mérkőzé-
sen fogadjuk első ellenfelünket. Ezt követően további felkészülé-
si mérkőzések következnek, majd edzőtábor a Balatonnál. Játéko-
sállományunk egy fővel erősödött. A következő számban közöljük 
nevét,esetleg ha lesz-az újabb játékosét is.

Tájékoztatjuk a  tisztelt helyi  sporttársadalmat ,illetve János-
halma lakosságát, hogy jövő évben-2019-ben ünnepli a 
jánoshalmi sport fennállásának 100-ik évfordulóját. A neves 
jubileumot szeretnénk méltó képpen megünnepelni, ezért 
már februárban megalakítottunk egy szervező bizottságot 
kiknek feladata az ünnepi program megszervezése,lebo-
nyolítása. Az ügy mellé szeretnénk megnyerni mindenkit aki 
segítheti  célunk megvalósítását. Így a politikát, a vállalkozó-
kat és sportvezetőket egyaránt 
Felnőtt labdarúgócsapatunk jövő évi célja – a fenti jubileum 
tiszteletére – nem is lehet más, mint ismét dobogón végezni. 

Horváth Mihály
JFC elnöke

A bajnokság várhatóan aug.18-19-én kezdődik.

Mezei futás a Hunyadi iskolában
2018. május 18-án, péntek délután tartottuk az 1-3. évfolyamnak a tavaszi mezei 
futást. Az 1-2. évfolyam egy kört, a 3. évfolyam kettő kört futott a parkban. A követ-
kező eredményeket érték el:
1. osztály 

Lányok: 1. Halász Debóra (1. b), 2. Kárpáthy Fanni Száva (1. c), 3. Kolonics Jáz-
min Veronika (1. c). Fiúk: 1. Tusori Dániel (1. c), 2. Kiss Gábor Barnabás (1. a), 3. 
Radics Zoltán (1. c).
2. osztály

Lányok: 1. Tóth Hanna (2. a), Szántó Mirella (2. a), 2. Kolompár Virginia Letícia (2. 
a), 3. Hegyi Szófia (2. c). Fiúk: 1. Konkoly László Bálint (2. a), 2. Kolonics Dániel 
István (2. a), 3. Halász Barnabás (2. b).
3. osztály

Lányok: 1. Magyar Vivien (3. c), 2. Dobos Odett (3. a), 3. Fischer Linda (3. a). Fiúk: 
1. Bognár Dorián (3. a), 2. Ocskai Erik István (3. a), 3. Prikidánovics András (3. a).
A futás közti szünetekben az osztályok között kötélhúzó versenyt tartottunk.

Az 1. évfolyam kötélhúzó versenyén 1. helyezést ért el az 1. c osztály.

A 2. évfolyam kötélhúzó versenyén 1. helyezést ért el a 2. a osztály.

A 3. évfolyam kötélhúzó versenyén 1. helyezést ért el a 3. a osztály

JFC júniusi tudósításai 

Nyári vízparti tábor 

A horgászoknál vidáman telik a nyári tábor. A fotózás kedvéért álltak sorba a résztvevők, aztán már is szétszaladtak. Kalandra Fel!
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Június 5-én Jánoshalma Városi Önkormány-
zat és a Kiskőrösi Tankerületi Központ közösen 
köszönte meg a pedagógusok áldozatos munkáját. 
Az ünnepségen megjelent tanárokat és nevelőket 
elsőként Czeller Zoltán polgármester köszöntötte. 
Ezt követően a diákok virággal köszönték a peda-
gógusok meg munkáját. 

Immár hagyomány, hogy a Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat a pedagógusnap keretében adja 
át Jánoshalma kiváló pedagógusa kitüntető címét. 
2018-ban Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
kiváló pedagógusa címet adományoz Nagy And-
rásnénak pedagógusi munkájának elismeréseként. 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ két pedagó-
gus részére díszoklevelet adományoz elismerésül 
pedagógusnap alkalmából a jövő nemzedékéért 
végzett kimagasló nevelő-oktató munkáért és veze-
tői tevékenységért.

A kitüntetések Vágó Ferencné tankerületi igazga-
tó asszony adta át Balázsics Zoltánnak a Hunyadi 
iskola megbízott igazgatójának, és Csobánné Jele-
nics Klára pedagógusnak. A Hunyadi Iskola igazga-
tója pedig Patocskainé Vízvári Klára munkáját okle-
véllel  ismerte el. 

A ünnepi műsor zárásaként a kiskunhalasi Lyra 
együttes színvonalas műsorát élvezhették e 

A pedagógusok további áldozatos munkájához jó 
egészséget, türelmet kívánunk!

ikor

Anya köny vi hí rek

született:
2018. július 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
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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.

Fülöp Bendegúz (Anyja neve: Gönczi 
Brigitta), Simon Jázmin (A.n.: Patocskai 
Bernadett), Horváth Áron (A.n.: Mészá-
ros Tünde).

Óriási dinnye vásár 
 TChibo Famyli kávé  250 g  449,– Ft   1796 Ft/kg
 Ízesített sör 0,5 l   149,– Ft-tól   298,– Ft/l
 UHT tej 1/1     155,– Ft  
 Kristály cukor 1/1   149,– Ft
 Étolaj 1/1      289,– Ft

Az akció a  készlet erejéig tart

2018.  július 6. Dr. Podobni Ágnes, 7. Dr. Podobni Ágnes, 8. Dr. Király Zsófia, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Kovács Tamás, 
11. Dr. Nyári Alíz, 12. Dr. Hollósi Renáta, 13. Dr. Podobni Ágnes, 14. Dr. Schütz Nikolett, 15. Dr. Szabó Veronika, 16. Dr. Kis-
honti Attila, 17. Dr. Kovács Tamás, 18. Dr. Podobni Ágnes, 19. Dr. Király Zsófia, 20. Dr. Fehértemplomi Katalin, 21. Dr. Fehértemp-
lomi Katalin, 22. Dr. Fehértemplomi Katalin, 23. Dr. Ferencz Edit, 24. Dr. Kovács Tamás, 25. Dr. Szabó László, 26. Dr. Schütz 
Nikolett, 27. Dr. Podobni Ágnes, 28. Dr. Podobni Ágnes, 29.  Dr. Szabó Veronika, 30. Dr. Hollósi Renáta, 31. Dr. Kovács Tamás, 

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:

Kovács Ramóna – Stalter Tibor Ferenc
Csomán Ildikó – Varjú Imre
Pintér Petra – Szabó Tamás

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

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

2018.06.30
AGROBISNIS KFT

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
AZ AGROBISNIS KFT BEFEJEZTE AZ „ÁLLATTARTÓ TELEP 
KORSZERŰSÍTÉSE AZ AGROBISNIS KFT-BEN” CÍMŰ PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSÁT
Az Agrobisnis Kft. sikeres projektet valósított meg a Baromfitartó telepek korszerűsí-
tése, 
VP2-4.1.1.2-16 pályázat keretében Jánoshalmán. Az 1777613271 kódszámú, 136,29 mil-
lió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás időtartama 7 
hónap volt.

A projekt a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Program keretében valósult meg. A beruhá-
zást lehetővé tevő pályázati program alapvető célja a baromfitartó gazdaságok verseny-
képességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott 
érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésé-
nek támogatása révén. 

A projekt benyújtója, az Agrobisnis Kft. pályázatának keretében megvalósult a 6440 János-
halma, 0342/13 hrsz. telephelyen a leromlott állapotban lévő 7-8.sz.baromfiólak felújítása,
A konkrét beruházás során elkészült 4 db egyenként 855,95 m2/légtér baromfitartó ól és 
35,03 m2 légterek közötti szervizhelyiség felújítása álmennyezet, tető, falazat bontással, 
új falazat építéssel, tetőpanel beépítéssel és új ipari padló készítésével.  „Szigetüzemű” 
napelemes rendszerek telepítése, valamint a szellőztetés és hűtés korszerűsítésére egy 
klímakomputer által vezérelt MTT rendszert telepítése valósult meg, amely magába foglal-
ja az átmeneti és az alagútszellőzési rendszer automatizálását.
Beszerzésre került tovább egy gázüzemű targonca, amely a gyors, tartós és kivételesen 
erős magas termelékenység, az alacsony kibocsátási szint és a kivételesen alacsony zaj-
szint erős kombinációját biztosítja. A projekt eredménye ezen felül: 4 fővel növeltük fog-
lalkoztatotti létszámunkat.
A projekt célja megvalósult, mely kitűzte a meglévő elavult ólak kiváltását új – modern ete-
tő-itató-szellőzés – és hőmérsékletvezérléssel ellátott ólpárak kialakításával. Mindez biz-
tosítja, hogy a major épületeiben európai színvonalú baromfitenyésztés valósulhasson 
meg, megfelelve maradéktalanul a HACCP és egy európai előírásoknak. Mindezen tech-
nológiák és épület kialakítások biztosítják az anyag-, energia-, víztakarékosság, erőfor-
rás-felhasználás hatékonyság növelését; és a környezeti fenntarthatóságnak a teljesü-
lését. A technikai újítás eredményeként a pulykák neveléséhez korszerűbb körülménye-
ket biztosítunk.

A projektről bővebb információt a www.agrobisnis.hu oldalon olvashatnak. 
További információ kérhető: Agrobisnis Kft., +36 77 502 155

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidé-
ki térségekbe beruházó Európa”

Elismerések a Városi Pedagógusnapon 

Értesítjük Kedves Vendégeinket, 
hogy az étterem 

2018. július 30-tól augusztus 5-ig 
technikai okok miatt 

ZÁRVA tart.
Nyitás: 2018. augusztus 7-én 10 óra.

Megértésüket köszönjük! 

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236
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