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Forgalomirányító lámpa lesz a tükrös kereszteződésben
Megkezdődött a Bajai út műszaki átadása

Amit akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek
velük! (Mt 7, 12)
Ennek a jelmondatnak jegyében tart Missziós Hétvégét városunkban nov. 8. és 11. között a
jánoshalmi római katolikus plébánia és Verbita rend. A verbiták
egy missziós szerzetesrend, akik
életcéljuknak az evangélium hirdetését tűzték ki a népek között.
olyan országokban működnek, ahol még nem hallottak Jézus örömhíréről,
és olyan országokban is, ahol már nem emlékeznek Jézus örömhírére.
Az Isteni Ige Társaságát (röviden verbiták) Janssen Szent Arnold német
pap tanár alapította a hollandiai Steylben, 1875-ben. A társaság célkitűzése a katolikus keresztény hit terjesztése az egész világon. Magyarországra 1916-ban érkeztek az első rendtagok. Budatétényen alapítottak missziós házat, majd Kőszegen és Kiskunfélegyházán. A verbiták missziós munkát végeztek a távoli vidékeken, ehhez a feladathoz kerestek Magyarországon is hivatásokat, és képezték ki őket erre a szolgálatra. Másik tevékenységi körük népmissziók és zárt lelkigyakorlatok vezetése volt. Ma a világon
körülbelül 6500 verbita működik. Arnold atya azt is észrevette, hogy kizárólag férfi misszionáriusok nemigen juthatnak el mindenkihez, akinek szüksége van Krisztus örömhírére. Bizonyos területeken a nők érzékenysége sokkal jobban megnyeri az emberi szíveket. Ezért 1889-ben megalapította a
női missziós rendet. Őket a „Szentlélek Szolgálói” névre keresztelte el.
Ma több mint 3000 nővérük tevékenykedik a világ 47 országában.
Velük összefogva szeretnénk Jánoshalmán hirdetni az evangéliumot,
iskolákban, tereken, szociális intézményekben és a templomban is. Részletes program a novemberi számban lesz elérhető. Addig is imádkozzunk a
missziós napok lelki sikeréért!
Sándor atya plébános

Szeptemberben befejeződött az 5412-es számú közút felújítása. A
hónapokon át tartó munkálatok eredményeképpen a Jánoshalma-Borota
közötti útszakasz kapott új burkolatot, valamint járdasziget, és buszöblök,
és a hozzájuk tartozó utas várók kerültek kialakításra. Kétkerekű és négykerekű járműveknek egyaránt biztonságosabb, gyorsabb lesz a közlekedés ezután. A biztonságos haladást megerősíti az a hamarosan kialakításra kerülő fejlesztés is, ami a Hajós-Mélykút, Kiskunhalas-Baja útkereszteződésben épül. Az Önkormányzat mát több alkalommal is kezdeményezte
a Magyar Közútnál a körforgalom telepítését ebben a kereszteződésben.
Szakemberek véleménye szerint az út, és a környező épületek behatárolta lehetőséget számításba véve közlekedési lámpa telepítése valósítható
meg. Képeink az út műszaki átadásánál, ill. a forgalomirányító lámpa kialakítását megvitató helyszíni bejárásnál készültek.
Czeller Zoltán polgármester

Ünnepeltek a tüzérek

A városunkban állomásozó utolsó alakulat, a 102. légvédelmi tüzérezred
megalakulásának 60. évfordulójának ünneplésére hívta az egykor Jánoshalmán szolgáló katonákat és a társ nyugdíjas és bajtársi szervezetek
képviselőit a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület.
Az ünnepségre közel kétszázan fogadták el a meghívást és jöttek el.
Sűrű programja ellenére eleget tett a meghívásnak Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, akit fogadott Bányai Gábor országgyűlési képviselő,
Czeller Zoltán polgármester, Györgypál Csaba nyugállományú alezredes, egyesületi elnök (meghívó). A miniszter mintegy félórás, a honvédség jelenéről és jövőjéről tartott tájékoztatását áhítatos csendben hallgatták a résztvevők. Dr. Benkő Tibor ezután kitüntetést adott át, majd fogadta az ajándékokat. Minderről részletesebben a 4. oldalon számolunk be.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2018. július 1-től a településen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a lakossági fogyasztók tekintetében a Katasztrófavédelem
kéményseprő-ipari szerve látja el.
A szolgáltatás a lakosság részére továbbra is
díjmentes.

Október 15-ig nyújtható be az igény!

A kéményseprés megrendelésre történik,
melyre időpont egyeztetés a

FELHÍVÁS a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

1818 (ingyenesen hívható) vagy a 06-70-64183-36 telefonszám felhívásával lehetséges.”

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére igény felmérést végez Jánoshalma Városi Önkormányzat Hivatala. Az
igénybejelentés formanyomtatványon történik, amely kitölthető a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (6440 Jánoshalma, Béke
tér 1.), vagy letölthető a www. janoshalma.hu honlapról.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e. A határidő
elmulasztása jogvesztő!
Az igénybejelentés feltételei:
- Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt
fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
- Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy

Lapunk legközelebb
2018. november 2-án jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

a bejelentett tartózkodási helye.
- Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz vagy távhő
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült.
Az igénybejelentő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült!
Felhívjuk a figyelmet, hogy háztartásonként kizárólag egy igény érkezhet, ellenkező esetben az önkormányzat az ugyanazon háztartásra
benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez és amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt
el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
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Lisztet kapott a máltai csoport
és a Bács-Kiskun megyei gazdák ajánlották fel.
Az ünnepséget a katolikus
óvodások köszöntője nyitotta
meg, majd a csoportunk máltai ovisai vidám, dalos, játékos összeállításban bemutatták, hogyan lesz a búzából kenyér Komáromi Lajosné és Dudás Mária vezetésével , végül Buzder Mónika felkészítésével a katolikus iskola tanulói hangszerrel kísért
vidám népdal csokorral örvendeztették meg a jelenlévőket.
A helyszínen 10 nagycsalád
vehette át a csoportunk lelki
vezetője , Sándor atya által
megáldott lisztet, melyet a
Kamara paradicsomlével egészített ki.
Köszönet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a
Bács- Kiskun megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének, hogy ebben az
évben is csoportunkra bízta az
adomány szétosztását, amivel
a karácsonyi élelmiszer csomagokat fogjuk gazdagítani.
Görhöny Katalin
kép:b.s.
A Magyarok Kenyere program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja szeptember
25-én az Imre Zoltán Művelődési Központban ünnepélyes
keretek között vehetett át 1400
kg lisztet. Az adományt Gáspár
Ferenc a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun
Megyei Szervezetének elnöke adta át, jelen volt Pogonyi
Tibor, a NAK megyei igazgatója, Gubán Gyula, a Bács-Kiskun
Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, Farkas László,
a MAGOSZ elnöke, Dr. Jeney
Gábor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régiójának elnöke, Mons Menyhárt
Sándor kanonok úr, Czeller
Zoltán polgármester úr, Kovács
József alpolgármester úr, Szívós Erika a NAK kabinet vezetője, Csontosné Zsikla Sára a
Magyarok Kenyere program
koordinátora, falugazdászok,
intézmény vezetők. A lisztet
Vancsura Józsefné , a Felső –
Bácskai Műmalom tulajdonosa

Színházi előadás egy néző szemével
Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy helyben
vannak színházi előadások. Nem sokszor lenne időm vidékre utazni,
így viszont negyedévente lehetőség van az effajta
kikapcsolódásra. Szó se
róla, volt már, hogy nem
voltam elragadtatva egyegy előadástól. De ez a
legutóbbi operett előadás,
a Csárdáskirálynő szerintem fantasztikusra sikeredett. Nagyon jó volt a szereposztás. Szép színpadi
képeket láthattunk. Késztetést is éreztem, hogy
lefényképezzem. Ámulattal hallgattam az énekesek hangját, amit nagyon
tudok csodálni, mert ez a
képesség kimaradt nálam.
A koreográfiákkal remekül
emelték az előadás színvonalát. Összefoglalva,
gyönyörű produkciót láthattunk itt a MI JÁNOSHALMÁNKON.
Köszönöm szépen.
Bátyai Gáborné
fotó: b.s.

Az Imre Zoltán Művelődési
Központ és Könyvtár
új nyitva tartása:
Művelődési Központ:
Hétfőtől péntekig 1100 -19 00 Szombat 800 -16 00

Könyvtár:
Keddtől péntekig: 1100 -1700, Szombat: 0800 -1200

Új telefonszám: 77/850-220
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Önkormányzati támogatások szeptemberben
Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten ebben az évben is
támogatja a város intézményeit, és a civil szervezeteket. Szeptember elején a város vezetése nevében Czeller Zoltán polgármester úr egyeztetett az
AM Agrár Szakképző Intézmény munkatársaival, a Gazdakör, és a nyugdíjas szervezetek vezetőivel a támogatásokat illetően.
JHN: Milyen támogatások kerültek szóba az egyeztetéseken?
Czeller Zoltán: Ez alkalommal azokkal a szervezetekkel tárgyaltam,

amelyek szeptemberben szervezték a programjaikat. Miután kiderült, hogy
milyen jellegű segítségre van szükség, támogatást tudtunk nyújtani a Szüreti Fesztivál szervezéséhez a Gazdakörnek a szüreti étkek kóstolójához, a
Szüreti Kupa lebonyolításához, a Desperado együttes koncertjéhez.
Támogatni tudtuk a szeptember közepén az Új Pávakör nyugdíjasai által
megrendezésre került Dalos Találkozót is, amire a környékbeli településekről 11 fellépő csoport érkezett. A jánoshalmi dalárdák szépen szerepeltek, reméljük a meghívott vendégeknek is emlékezetes marad ez a szombat délután.
Örülök annak is, hogy volt alkalmunk támogatni az egykori 102. Légvédelmi Tüzérezred megalakulásának 60. évfordulójára emlékező Bem
József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek. Azért is különleges volt ez a nap,
mert ebből az alkalomból megrendezett ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Benkő Tibor vezérezredes, Magyarország honvédelmi minisztere
is. Én is a meghívottak között voltam így tanúja lehettem, hogy a miniszter
úr olyan katonatársakkal találkozott, akikkel egykoron együtt szolgált, nem
csoda, hogy nagyon sokan örömmel szorítottak vele kezet.

Összességében elmondható, hogy a szeptemberben nyújtott önkormányzati támogatások nagymértékben hozzájárultak a közösségi programok színvonalas megrendezéséhez.
b.s.

Főhajtás a mártír emléke előtt

Megújult a
Diákélelmezési
Konyha környezete

Augusztusi lapszámunkban adtunk hírt a konyha klímaberendezésének
korszerűsítéséről. A belső munkálatokat szeptemberben egy épületen kívüli fejlesztés is kiegészítette. A hónap közepén új, szilárd burkolatot kapott a
konyha épülete melletti útszakasz.
Az Önkormányzat ezúton is felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
az elkészült út és környéke magánterület, a konyhához tartozott és tartozik most is. Ennek oka az, hogy az étel szállítása, be-ki pakolás zavartalanul történjen, ezen a szakaszon, a konyha bejáratához legközelebb eső
területen. Az út tehát nem azért lett kijavítva, hogy ezen traktorok és más
egyéb járművek közlekedjenek, hanem azért, hogy ne vízben, sárban, porban kelljen az ételes edényeket pakolni és szállítani. Az Önkormányzat kéri
továbbá, hogy az épület sarkánál elhelyezett „Behajtani tilos” táblát a környéken közlekedők ne hagyják figyelmen kívül!
A járműveknek van más lehetősége zavartalanul közlekedni a Bernáth
Zoltán utca és a dr. Szobonya Zoltán utca közötti átjárást illetően. Kérjük,
szíveskedjenek mindezeket tudomásul venni!

Jánoshalmi díjazottak az országos
kézműves pályázaton
A megyei közgyűlés is elismerte munkásságukat

Városunkban a dr. Szobonya emlékhónap első eseményeként a Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller
Zoltán polgármester és Kovács József alpolgármester szeptember 29--én koszorút helyezett el az 56-os emlékműnél a pont 60 éve ezen a napon kivégzett, mártír halált halt Dr. Szobonya Zoltán emlékére.

A vandalizmus újabb áldozata

Az idén 25 éves jubileumát
ünneplő „A Magyar Kézművességért Alapítvány” 2018. július 17-étől
augusztus 27-éig a Duna Palotában rendezte kettős tematikájú,
nyári országos kiállítását, melyre a
részvételt nyílt pályázat útján nyerhették el a jelentkező kézművesek.
A beérkező közel 400 alkotás közül
42 alkotó, ill. alkotóközösség munkáját javasolta díjazásra a szakmai zsűri.
Bács-Kiskun megye területéről
4 kézműves mester kapott elismerést. Örömmel tölt el bennünket,
hogy a jánoshalmi Ágoston Endréné, Magyar Kézműves Remek-díjas tojáskarcoló népi iparművész, Ágoston Erika, tojásíró népi iparművész is a
díjazottak között szerepelt. Rajtuk kívül Gergely Ramóna Edit, tiszaalpári kosárfonó népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere és Tóta Anna, bajai kenderdísztárgy-készítő kapott elismerést.
Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke a testület szeptember 28-án, Kecskeméten tartott ülésén ugyancsak
elismerésben részesítette a 4 megyei alkotót.
Jánoshalma Városi Önkormányzat, és Képviselő-testülete, valamint a magam nevében gratulálok Ágoston Endrénének, és Ágoston Erikának az elismerésekhez. Munkájukhoz további jó egészséget, és sok sikert kívánok!
Czeller Zoltán polgármester

„Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése”
2018.09.27.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ nonprofit közhasznú kft.

Sajtóközlemény

Jobb egészségügyi ellátás a jánoshalmi járás lakosai részére

Az elmúlt számunkban örömmel adtuk hírül, hogy Jánoshalma Városi Önkormányzat sikeresen elnyerte a sportparkra kiírt pályázatot, mely 100% támogatású. A beruházást a Magyar Állam finanszírozza, és az Országzászló téren valósul meg. A kivitelezést a központi közbeszerzésen elnyert vállalkozó végzi, mely több szolgáltatást
jánoshalmi vállalkozástól vesz a munkálatokhoz. A sportpark előre láthatólag legkésőbb október végéig megvalósul. Azonban, ha így hálálják meg egyesek a városvezetés és a közterületek szépítését végzők munkáját, nem lesz
miben gyönyörködni, legfeljebb csak csodálkozni, hogy egyeseknek semmi sem szent. A rongálással tönkre teszik
mások munkáját. Jó lenne tudni mi volt az elkövetők célja tettükkel. A letördelt és letépett részek még arra sem
alkalmasak, hogy egy meleg estét szerezzenek az elkövetőnek, ha már mással nem tud fűteni.
Fotó: J. ZS. szöveg: Ikor

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ NKft. „Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése”
elnevezésű fejlesztés keretében 125,08 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A fejlesztés eredményeként megtörténik a járóbeteg-szakellátó központ eszközeinek modernizálása és
cseréje annak érdekében, hogy a jánoshalmi járás lakosai számára biztosítva legyen az emelt szintű járóbeteg-szakellátás elérhetősége.
A „Helyben gyógyulunk” című fejlesztés keretében beszerzésre kerülő eszközök által hatékonyabbá válik majd
a gyógytorna és fizioterápia, az ultrahang diagnosztika, a neurológia, a bőrgyógyászat, a sebészet, a belgyógyászat és a szemészeti szakrendeléseken dolgozó szakemberek munkája azáltal, hogy segítségükkel elvégezhető számos olyan vizsgálat, amely mindezidáig csak kórházban vagy magánrendelésen volt
elérhető. Használatukkal helyben sokkal nagyobb arányban állítható majd fel végleges és pontos diagnózis és
egyszerűbbé válik a kezelések nyomon követése, ezáltal nem lesz szükség magasabb szintű ellátásba irányítani a betegeket. Ennek hatására javul mind a területi kiegyenlítés a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, mind csökken a társadalmi esélykülönbség.
A 125,08 millió forint európai uniós támogatás keretében
beszerzett eszközök segítségével továbbá elvégezhetőek
olyan szűrővizsgálatok, amelyek hatására várhatóan javulnak a térség népegészségügyi mutatói.
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.1.15.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.01.15.
A fejlesztés eredményeinek hatására a megvalósítás időtartama alatt várhatóan legalább 2000 fő részesül jobb egészségügyi ellátásban és 10 %-kal csökken a fekvőbeteg-ellátásba
továbbküldött betegek száma.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az EFOP2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú pályázat keretében
valósul meg.
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ÜNNEPELTEK A TÜZÉREK

Szeptember 29-én az Imre Zoltán Művelődési Központ előtt a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar térzenével köszöntötte a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 60. évfordulójának megünneplésére szervezett „Bajtársi találkozóra” érkező vendégeket, az ezred egykori tagjait és a
meghívást elfogadó Dél-Alföldi Régió – kiskőrösi, kiskunhalasi, szabadszállási, szegedi, csongrádi, kiskunfélegyházi és kalocsai – honvéd nyugdíjas
egyesületek képviselőit.
A bajtári találkozó az ezred diszlokálása óta minden év szeptemberében
kerül megtartásra a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezésével. A kerek évfordulós rendezvények pedig mindig nagy figyelmet kapnak.
A bajtársi találkozó a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régiójának XXII. találkozója és a Magyar Honvédség megalakulásának
170. évfordulója jegyében zajlott.

A rendezvény elő helyszíne a Kistemető „Hősi sírkertje” volt, ahol az
ezred elhunyt tagjai emlékére 2001. szeptember 29-én felavatott kopjafánál rótták le tiszteletüket a találkozó résztvevői. Az elhunytakról Deli
József nyugállományú ezredes egykori parancsnok helyettes emlékezett
meg. A megemlékezést koszorúzás követte, majd a hozzátartozók helyezték el a kopjafánál a kegyelet virágait. A megemlékezés a „katonai takarodó” elhangzásával zárult.
A találkozó az Imre Zoltán Kulturális Központban a helyőrségben szolgált
alakulatok emlékére 2007. május 25-én felavatott „Emléktáblára” koszorúk
elhelyezésével folytatódott. A koszorúzást követően alkalom nyílt a „Helyi
légvédelmi tüzér emlékmúzeum” és a HKKE munkatársai által igen régi
– az ezred rendezvényein készült – fotókból összeállított kiállítás megtekintésére. A fényképeken sokan fedezték fel örömmel egykori önmagukat, barátaikat.
A „parancsnoki értekezlet” megtartására a Kulturális Központ színháztermében került sor. Az „értekezletet” a találkozót szervező BJHNYE elnöke Györgypál Csaba nyugállományú alezredes nyitotta meg. A vendégek
köszöntése után külön köszöntötte az ezred elődje a 102. vegyes légvédelmi tüzér osztályt megalakító a találkozón résztvevő tagjait, Csorba András nyugállományú ezredest – az első parancsnokot – , Deli József nyugállományú ezredest és Petruska Sándor nyugállományú alezredest alapító tagokat, valamint az ezredet felszámoló parancsnokot Veréb Zsigmond
nyugállományú ezredest.
Ezt követően Györgypál alezredes az ezred Jánoshalmán eltöltött 32
évről szóló – képekkel is aláfestett – előadása következett, mely bemutatta az egység megalakulását, a bekövetkezett szervezeti változásokat, a
kiképzésben, a harckészültség fenntartásában, a népgazdasági és egyéb
társadalmi tevékenységben elért eredményeket, sikereket illetve az egyesület hagyományőrző tevékenységét. A bemutató a légvédelmi tüzérinduló elhangzásával zárult. A bemutatót követően az ezred egykori katonája
– Lovászi Ferenc tizedes – által készített régi felvételekből és a laktanya
mai állapotát bemutató képekből álló bemutatójára került sor. A bemutatókat követően Dr. Kovács György mk. ezredes a BEOSZ Dél-Alföldi Régió
elnöke a Régió és a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre
nevében elismerő „Oklevelet” és emlékplaketteket adott át. A „Parancsnoki
értekezlet” zárásaként Györgypál Csaba nyugállományú alezredes a Bem
egyesület nevében oklevéllel és egy-egy emléktárggyal köszöntötte a „Bajtársi találkozón” résztvevő alapító parancsnokot és alapító tagokat valamint az egységet diszlokáló parancsnokot. A BJHNYE tagjai közül BEOSZDAR Oklevéllel és Emlékplakettel ismerte el Botka Zoltánné nyugállományú zászlós, Ódor Ferenc nyugállományú főtörzsőrmester és Virág László
nyugállományú r. alezredes munkáját.

Rövid szünet után a Pohly Boglárka magánénekes műsora következett.
Az operett dalokból álló hangulatos előadás nagy tapsot kapott.
A találkozót aznapi sűrű programja ellenére megtisztelte jelenlétével Dr.
Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere, a rendezvény fővédnöke. A miniszter úr hozzászólásában ismertette a honvédség mai helyzetét
és vázolta elgondolásait a honvédség fejlesztésének teendőiről. Végezetül
személyesen adta át és gratulált Petruska Sándor nyugállományú alezredesnek az „Aranykor Kitüntető Cím Ezüst fokozata” kitüntetéshez.
A bajtársi találkozó egy „igazi” katona ebéddel – babgulyás – hosszantartó baráti beszélgetéssel és azzal a reménnyel zárult, hogy 65 éves találkozón újból ilyen jó hangulatban sikerül megtartani.
GYPCS
fotó: NOELL, Ikor, G. S
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MEGHÍVÓ

A Márton-napi
Újborok kóstolóját és bálját rendezi meg

Jánoshalmán

a jánoshalmi Gazdakör Egyesülete
2018. november 10. (szombat) 18 óra

5. oldal

Beszélgetések a környezettudatos
gazdálkodásról
Jánoshalma közismert, a lakosság számára
munkahelyet biztosító vállalkozásai vonatkozásában

Rendezvényünk helyszíne: Korzó Étterem (Jánoshalma Béke Tér)

„Aki Márton napján ludat nem eszik, egész évben éhezik.

Aki Márton napján újbort nem iszik, egész évben szomjazik.”
Vacsora előtti aperitif 18 órától – 19 óráig
Vacsora liba erőleves lúdgége tésztával, liba sültestál,
párolt káposztával, krumplipüré,
Lúdláb torta szelet, pogácsa.
Vacsorát követően
Új borokat kóstolhatnak vendégeink a készlet erejéig.
Zene, tánc, tombola.
A zenét jánoshalmi Hangulat zenekar a(volt Kék ingesek) szolgáltatják.
Éjfélkor liba fasírozottal kínáljuk vendégeinket.

A tombola sorsolás egyik fődíja egy 2 személy részére szóló wellness hétvége.
Tombolatárgy felajánlásával hozzájárulhat a rendezvényünk
sikeres lebonyolításához.
(Belépő ára: 4.000 Ft/fő)
(A belépőjegy is részt vesz a tombola sorsoláson.)
Jegyek elővételben kaphatók 2018. november 7-ig:
Kiss István Jánoshalma, Dózsa Gy u. 114. sz. Tel.: +36-30/338-4683
Ötvös Tiborné Jánoshalma, Jókai u. 101. sz. Tel.: +36-30/742-7671

Tisztelettel várjuk a Márton-napi Újbor bálunkon!
A rendezvény fővédnöke:
Dági József Gazdakör örökös tiszteletbeli elnöke

Következő színházi előadás:

A környezettudatosság az egyes személyek vagy a társadalom valamely szegmensének a bioszféra állapotával és az
emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősségvállalását kifejező
fogalom.(Wikipédia)

Beszélgetőtársaim: Farkas András az AGROPRODUKT Kft. ügyvezetője és Malustyik Béla a cég ügyvezető helyettese.

—Az
— Önök által vezetett vállalat 1993 óta ad munkalehetőséget a jánoshalmi lakosoknak. A városból Mélykút felé haladva impozáns telephely látványa tárul az
arra utazók elé. Mit is rejt magában ez a termőföldekkel körülvett, szépen gondozott, egyre inkább fejlődő
épületkomplexus?

——Farkas András: Egy vállalkozásnak mindig is növekednie kell,
nem feltétlenül az épületek számában, hanem a termelés színvonalában. Persze ezek nagyon összefüggő folyamatokat jelentettek az elmúlt évek, évtizedek során. Munkánk – amelyben törekszünk arra, hogy mai világon a legmagasabb színvonalat képviselje- az objektum, ahol a tevékenység realizálódik, legalább
olyan színvonalú legyen.

—— Melyek a vállalat fő tevékenységi körei?

——Farkas András: Mezőgazdasági termelő egységről beszélünk,
amely egyben szolgáltató vállalat és állattenyésztő telep. Három
konkrét tevékenységi körbe sorolhatjuk a dolgozóink által végzett munkálatokat:
—— Szántóföldi növénytermesztés (kukorica, búza, árpa, napraforgó, egyéb )
——Haszonállat eledel gyártás
—— Baromfitenyésztés (pulyka előnevelés és hizlalás)
——Malustyik Béla: Leghatékonyabb ágazat a növénytermesztés,
amelyet 3.300 hektáron végzünk integráció, bérlés és szolgáltatás formájában.
Mindez a lakosság ellátásával szorosan összefüggő tevékenység.

—Kaphatunk
—
a helyi élelmiszer boltokban ezekből az itt termelt javakból?

——Malustyik Béla: Az itt dolgozók munkájának eredménye közvetve, vagy közvetlenül kerülhet a lakossághoz. A bérlemények
esetében a bérbeadók választhatnak, hogy pénzben vagy természetben kérik a megtermelt javakat. Az árpát, búzát, kukoricát
azután a háztáji gazdaságukban használják fel állataik etetésére.
Az általunk tenyésztett pulykákkal a kereskedelmi hálózat útján
találkozik a lakosság. De megemlíthetjük azt is, hogy a telephelyünkről közvetlen úton is történik élő állat értékesítés. Akkor biztos, hogy a mi pulykánk kerül a fazékba. Hogy mi kerül a bevásárló kosarunkba, az már jórészt itt, a termőföldeken és az állattenyésztő telepeken eldől. Gondolok itt a növény- termesztés
körülményeire vagy az állattartás egészségügyi követelményeire. Amíg a termény vagy a bizonyos állatállomány kikerül a telep
kapuján az értékesítés, a fogyasztók felé, számos tevékenységet, munkamenetet, eszközt, technológiát kell választanunk a
környezettudatos megvalósítás érdekében.

—Említenének
—
néhány példát a legfontosabb szempontokra? Hol kezdődik a környezettudatos gazdálkodás?

Időpont: 2018. november 14. 19:00
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Jegyek kaphatók nyitvatartási időben a helyszínen
2018. október 24-től!

——Farkas András: Mindjárt a termőföld kezelése, műtrágyázása, a
növények permetezése során. A precíziós gazdálkodás kapcsán
a legmodernebb gépekkel dolgozunk, amelyeknek káros anyag
kibocsátása töredéke az előző évek gépparkjához viszonyítva.
Megvan a lehetőség, hogy a terület igényének megfelelő men�nyiség legyen kijuttatva akár műtrágyából, akár permetszerből. A
John Deere irányított műhold követéses rendszere világszínvonalú technikával érzékeli, hol kell több vagy kevesebb növényvédő szer, illetve műtrágya. A különböző kemikáliákkal való bánásmód nagyon megváltozott. Amíg régen kilógrammban volt megadható a vegyszerek hektáronkénti adagolása, ma grammokról
beszélhetünk. A most beszerezhető növényvédő szerek hatékonyabbak. Ez takarékossági szempontból is és a fogyasztók
egészségügyi szempontjából is hasznos. Környezettudatos kiválasztásuk és alkalmazási módjuk növényvédő szakmérnök irányításával történik.
——Malustyik Béla: Megjelent már olyan vegyszer is, amelynek csomagolása a vegyszerrel együtt oldódik a vízben, emberi érintés nélkül. Ez egyértelműen környezetvédő, hatékonyság növelő és ugyanakkor a végtermék fogyasztóját is védi a káros hatóanyagoktól.

—Milyen
—
lehetőségek vannak a többi ágazat esetében?

——Malustyik Béla: A takarmánykeverő ágazat csakis növényi eredetű termékeket használ a tápgyártás folyamán. Termékeink - a korpa, napraforgódara, szójadara- esetében igyekszünk

olyan összetevőkkel dolgozni, amelyek GMO mentes módszerrel, vagyis génmódosított növények nélkül készültek. A csomagoló anyagok tekintetében tendencia a le nem bomló, környezetet
károsító PVC zsákok helyett a természetes anyagok felhasználása, erre legalkalmasabb a papírzsákos megoldás. Modern terményszárító berendezést vásároltunk EU-s pályázatból, amellyel
fele energia felhasználással dupla hatékonyságot érhetünk el.
—Mik
—
a lehetőségek az állattenyésztés korszerűsítése
terén?

——Malustyik Béla: Célunk, hogy az állattartás minél egészségesebb körülmények között, az állat egészségügyi előírásoknak
megfelelően történjen. Legfontosabb tevékenység a betegségek megelőzése. Nagyon kell vigyázni, hogy ne üsse fel a fejét
a betegség, inkább többet áldozunk a megelőző intézkedésekre, minthogy gyógyszerekre kelljen költeni. Amíg a környéken
sok helyen madárinfluenza általi érintettség volt, nálunk elkerülhető volt, a gyógyszerfelhasználás is minimumra redukálódott. A
prevenció része a vitaminok felhasználása, a fertőtlenítés, a személyi, gépi higienia. A fekete-fehér öltöző dupla védelmet jelent,
az állatgondozóknak szigorúan követniük kell az előírásokat,
ez könnyen ellenőrizhető a ruházat színéből. A gépi technikák,
teherautók, tápszállítók részére automata működésű fertőtlenítő kaput állítottunk üzembe, amely saját kútból használja a vizet.
Épp úgy, mint a saját mosodánk is, ahol a kereskedelemben kapható fertőtlenítő szerekkel dolgoznak. Érdekes lehet a háziasszonyoknak, hogy a pulykákat hőszigetelt, napelemes ólakban tartjuk, a használati meleg vizet megújuló energiával állítjuk elő. Ami
egyébként pályázati kritérium volt.
—Hogyan
—
lehet ezt a korszerűséget elérni?

——Farkas András: Új, modern gépek vásárlásával. A mostani beruházás, a VP / vidékfejlesztési projekt/ 40 % -os vissza nem térítendő támogatottságot jelent kiegészítve a jánoshalmi térségben
aktuális plusz 10%-kal.
—Fenntartható-e
—
ez az intenziv, folyamatos fejlődés?

——Farkas András: Nincs megállás. Folyamatban lévő beruházásunk az állattenyésztési részlegünkön lévő előnevelő telepek
automatizálása, ami környezetkímélő, energia hatékony megoldást tesz lehetővé.
A legújabb technika és korszerű géppark mellett mekkora szerepe marad az emberi munkaerőnek, milyenek a dolgozók munkakörülményei?
——Malustyik Béla: A vezetőség szociális érzékenysége igen
magas, mindent elkövetünk az eredményes, hatékony munka
érdekében. Minikonyha, büfé, kávéautomata, hűtőszekrény állnak a dolgozók rendelkezésére. Különböző juttatásokkal, folyamatos premizálással igyekszünk dolgozóink kedvében járni.
Évente kettő garnitúra munkaruhát és cipőt kapnak a nálunk dolgozók. A cég anyagi képességeihez mérten eseti és év végi juttatásokkal fejezi ki elismerését. Ennek mértéke elérheti az egymásfél havi fizetés összegét is. Működik a törzsgárda jutalmazási forma. Szociális vonatkozásban is érdemes tudni, hogy a
szülök iskolakezdési támogatásban részesülnek. Kedves hagyomány, hogy minden karácsonykor a családok asztalára kerül a
konyhakész pulyka.
—— Farkas András: Kiemelném, hogy a 130 dolgozóból már 100an tovább léptek az általános iskolai bizonyítvány szintjéről. A
vezetők kivétel nélkül felsőfokú - főiskolai vagy egyetemi – diplomával rendelkeznek, a fizikai munkát végzők szakirányú végzettséget szereztek. Az Aranykalászos tanfolyamokra folyamatos az érdeklődés. A duális képzési formához közelítve gyakorlati oktatási szerződésben állunk a jánoshalmi AM ASZK intézménnyel. A jövő szakembereinek meg kell tanulniuk a modern
technika használatát, pl. számítógépes vezérlést vagy éppen
erőgép kezelést. Kedvelt szlogenünk: Mérnökök a traktoron!!!
Talán ezért is jó, csalogató munkahely a mi vállalatunk. Nem titkolt szándékunk fiataljaink itthon tartása. Felelősségteljes, színvonalas munkára van itt lehetőségük.
—Évfordulóra
—
készülnek az év során. Lesz ünneplés az
elmúlt 25 évre visszatekintve?

——Farkas András: Igen, azt gondolom megérdemeljük, hogy ünnepeljünk. A határbeli betakarítások, szezonális munkák befejeztével tervezzük.
—— Miről álmodik a cég alapítója?

——Farkas András: Mind a három ágazatunk tendenciájában arra
halad, hogy világ színvonalat érjen el. Ennek folyamata ma már
látszik. Bízom abban, hogy a fenntartható gazdálkodásra épülő
terveink megvalósulnak.
—Köszönöm
—
a beszélgetést!

L.T-né
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Mobil Kormányablak a
Jánoshalmi Járásban

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mobilizált ügyfélszolgálata a
jánoshalmi járásban a 2018. szeptember 10-15 között fogadta az
ügyfeleket, a járás minden településén megjelent.
A Kormányablak buszt mindenhol örömmel fogadták. Különböző
életkorú ügyfelek vették igénybe a
szolgáltatást babakocsiban ülő kisgyermekek, diákok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak egyaránt ügyfeleink voltak
ezen a héten és minden településen igényelték a további ügyintézési alkalmakat.
Intézhető ügyek voltak többek
között:
——személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
——diákigazolvány, ügyfélkapu
regisztráció
——parkolási igazolvány ügyintézés
——útlevél ügyintézés
——vezetői engedély ügyintézés
——szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási

kérelmek.
Mindenhol várták a busz érkezését, Rém község esetében, ahol
szórólapon minden lakásba eljutott
a hír, 9 ügyfél érkezett már az ügyintézés kezdetére és folyamatosan
váltották egymást az érdeklődők.
Péntek, szombat napokon
Jánoshalmán a szüreti expó rendezvényen biztosítottuk az ügyintézést. A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés volt a legjellemzőbb, de szép
számban előfordult diákigazolvány
igényléssel, lakcímigazolvánnyal,
vezetői engedéllyel, ügyfélkapuval
kapcsolatos ügyintézés is. Nagyon
sokan érdeklődtek szociális, egészségbiztosítási és családtámogatási ügyekben.
A KAB busz és az ügyintézők
várhatóan jövőre is felkeresik majd
a járás településeit.
Jánoshalma, 2018. szeptember
19.
Tisztelettel:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

KÖZLEMÉNY

Ingyenes Trichinella vizsgálat
házi disznóvágások előtt
Tájékoztatjuk az állattartókat, hogy a házi disznóvágások
előtt ingyenes, állatorvosi beutaló
nélküli Trichinella vizsgálatot végez
a Kiskunhalasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya. A vizsgálat a Jánoshalma, Hajósi út 2.
szám alatti Trichinella laboratóriumban történik. Az állattartónak
a rágóizomból kb. 2 cm, köröm
nagyságú mintát kell elvinnie, majd
meghagyva az adatait (név, lakcím, telefonszám esetleg e-mail
cím) a szolgálatunk 24 órán belül
díjtalanul elvégzi a vizsgálatot és
eredménnyel tud szolgálni.
A Trichinella spiralis egy olyan
fonálféreg, melynek lárvái házi sertés, vaddisznó, ló, számos ragadozó és rágcsáló valamint strucc
izomszövetében élősködnek. A
parazita az ember szervezetébe a
fertőzött állat nyers vagy nem kellően átsütött-átfőtt húsát fogyasztva jut be. Kb. 2 hét alatt emésztési zavarokat, hányást, hasmenést, hasgörcsöt, enyhe hőemelkedést idéz elő, majd a kifejlődött lárva a vérkörrel a harántcsíkolt izomszövetbe (elsősorban
nyelv, szemmozgató izmok, légző izmok érintettek) kerül. Itt gyulladást és izom-izületi fájdalmat,
szemhéj duzzanatot, idegrendsze-

ri tüneteket vált ki. Három hónap
után betokozódik, amely ellenáll
az alacsonyabb szintű hőkezelésnek. Ezután a betokozódott lárva
a beteg élete végéig a megtámadott izomszövetben marad, allergiás panaszokat és enyhe izomfájdalmat idézve elő. A betegség
csak a megfertőződés első 2 hetében gyógyítható, később már nem.
Házi vágáskor legnagyobb
veszélyt a sózott, füstölt, pácolt
házi kolbász, szalámi, sonka, disznótoros ételek, stb. jelent, amelyek
nincsenek alávetve hőkezelésnek.
Megelőzés: legális vágáskor
a hatósági állatorvos Trichinella laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzi a vágóhídon levágott sertések húsmintáit. Veszélyt jelenthetnek az ellenőrzést megkerülő házi
vágások. Ezért végzi el díjtalanul az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya a Trichinella laboratóriumi vizsgálatot.
További információ: dr. Maruzsenszki József járási főállatorvos, telefon: 70/436 13 60.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala)
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Őstermelők tájékoztatása
a piacon

2018. szeptember 21-én, Jánoshalmán a pénteki piac után a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztályának osztályvezetője, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Osztály
növényvédelmi felügyelő munkatársai tájékoztatót tartottak az
——őstermelő igazolvány jogszerű használatával, illetve ellenőrzésével,
——a piacon árusított termékek jelölésével,
——permetezési napló vezetésével,
——a zöldség-gyümölcs termesztéssel kapcsolatos bejelentési – nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatban.
Az előadás tartásáról előzetesen a piacon árusító polgárokat szórólapokon, plakátokon értesítette a Jánoshalmi Járási Hivatal.
A tájékoztatást a kb 30 fő érdeklődő figyelmesen hallgatta, néhányan
kérdéseket is tettek fel az előadókhoz.
A tájékoztató végén a hallgatóság írásbeli emlékeztetőt is kapott az
előadóktól.
Az írásbeli tájékoztató szövege a cikk mellett olvasható:
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Az első sikeres nyelvvizsga és emelt szintű idegen nyelvből
tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás

2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igénylésére. A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő vizsganap. Ha tehát ez a dátum 2018. január 1-je
előtti, támogatás a nyelvvizsga díjához nem jár.
A támogatás megállapításának alapvető feltétele, hogy 2018. január
1-jét követően történjen
—a
— komplex nyelvvizsga letétele,
—egyesíteni
—
kívánt, eltérő időpontban tett írásbeli és szóbeli részvizsgák esetén legalább a második részvizsga letétele,
—az
— emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén a tanúsítvány kiállítása,
—honosított
—
nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállítása.
Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol,
bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a
továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott
nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar.
Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott
támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki
a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizo-

nyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén
a honosítási határozat kiállításának napján a 35. életévét még nem töltötte be.
A támogatás mértéke
A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de
legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.
A kérelem benyújtása, igénybejelentés
A kérelem benyújtása papíralapon illetve elektronikusan is történhet.
Papír alapon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon
(Postacím: Budapest, 1820), illetve kormányablakunkban is benyújtható, mely továbbításra kerül a fenti címre. (letölthető nyomtatvány:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf)

Elektronikus ügyintézés keretében az e-űrlap a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a
szolgáltatás igénybevételéhez például ügyfélkapus regisztrációra vagy
eSzemélyi okmányra van szükség. (Bővebb tájékoztatás és az e-űrlap
a https://ekozig.magyarorszag.hu/szuf oldalon érhető el.)
A támogatás folyósítása
A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a
határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A
vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem
külföldi bankszámlára nem utalható.
forrás: https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/tájékoztatók

Munkáltatók FIGYELEM!

Pályakezdők foglalkoztatásának támogatási lehetősége a GINOP-5.2.1. projekt –

IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER
Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja
Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci programban a résztvevők, azaz a 25 év alatti fiatalok, többféle
támogatási eszköz felhasználásával segítségnyújtásban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztvevői váljanak.
Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem
nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálat meghatározott időn
(első körbe 6 hónapon, további programlépcsőkben már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánljon fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.
A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés
megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére szükséges helyezni a hangsúlyt.
A szándék az, hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.
Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportja
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.
E célcsoportba tehát mindazon fiatalok beletartoznak, akik a fenti jellemzőkkel bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántartottak az álla-

mi 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) fiatalok,
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 eszköze
Foglalkoztatási támogatások:
bérköltség-támogatás: a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos támogatása, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója
erejéig. A támogatás 90 napra, továbbá 6+3 illetve 10+5 hónapra állapítható meg célcsoporttól függően.
bértámogatás: a támogatás mértéke bruttó munkabér és járuléka legfeljebb 70 %-nak megfelelő összeghatárig állapítható meg legfeljebb 8 hónap
lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.
utazási támogatás: a programban résztvevő, és az őt foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama (bértámogatás, bérköltség támogatás) alatt megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség. Az utazási költségek támogatásának mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a..
A támogatások iránt érdeklődni lehet
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán:
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatalának
tájékoztatója
Tisztelt Termelők,
Forgalmazók!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény- és talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya jövőben, mint forgalmazóknál, a Piacok területén is gyakrabban végez ellenőrzést.
Az ellenőrzés területei:
Növényvédelmi ellenőrzés:
A 43/2010. FVM rendelet alapján. A permetezési napló megléte, helyes kitöltése, mintavétel
növényvédőszer-maradék vizsgálatra.
Növény-egészségügyi
ellenőrzés: A 7/2001.
FVM rendelet alapján.
Áruburgonya forgalmazás esetén a nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése, a nyilvántartási szám elhelyezése a csomagolási egységeken (nyomtatvány a
regisztrációs kérelemhez: 7/2001.
FVM rendelet 10. melléklete).
Szaporítóanyag (pl. dughagyma) forgalmazás esetén a veszélyes károsítóktól való mentességet igazoló növény-egészségügyi
szemle megléte (jegyzőkönyv).
Friss zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzés: A 82/2004. FVM
rendelet, az 543/2011. EU rendelet és a 68/2007.(VII.26.) FVMEüM-SZMM együttes rendelet
6§-a előírt zöldség gyümölcs forgalmazói regisztráció, Az ellenőrzés során vizsgálni szükséges,
hogy az élelmiszerláncban résztvevők rendelkeznek-e 2008. évi
XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) rendelet 47/B. § (1) előírt
FELÍR számmal.
Regisztrációs kötelezettség tel-

jesítése, nyomtatvány (a regisztrációs kérelemhez: nebih.gov.hu
- nyomtatványok - Növény- Talajés Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, vagy helyben Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és
Talajvédelmi Osztály 6000 Kecskemét, Halasi út 34. a regisztráció díjmentes.
A regisztrációt az ügyfeleknek a székhely szerinti illetékes
Növény- és Talajvédelmi Osztály
kell kezdeményezni.
FELÍR számot a könyvelőknek
kell intézni a NEBIH honlap Felügyeleti díj fülön.
A termények minőségi szabványoknak való megfelelősége. Az
általános és az egyes termékekre vonatkozó speciális szabványok megtalálhatóak az 543/2011.
EU rendelet 1.mellékletében A, B
pontban. Elérhető http://eur-lex.
europa.eu. A piacon történő árusítás esetén a minőségi és jelölési követelmények éppúgy betartandóak, mint a forgalmazás bármely más területén.
Mulasztás,
szabálytalanság esetén az eljáró hatóságnak bírságot kell kiszabnia. A bírság minimális összege 15.000 Ft.
Pontos összege a mulasztás, szabálytalanság súlyától, az áru értékéről és az esetleges súlyosbító
tényezőktől függ.
A megjelölt jogszabályok bármely keresővel elérhetőek a világhálón. A nyomtatványok a megjelölt helyekről letölthetőek, illetve a
Növény- és Talajvédelmi Osztályon is hozzáférhetőek.
További információért forduljanak Osztályunkhoz a 06-76/795680-es telefonszámon.
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Hivatalunk az ötödik szüreti rendezvényen

November elején
indul az új üzem

2018. szeptember 14-15 között megrendezésre került városunkban az
ötödik járási „Szüreti expo”. A rendezvényen a szakképző iskola főigazNovember elején Mélykút településen a
Zrt. üzeme megkezdi a
vízi szárnyas húsfeldolgozást.
A termeléshez szükséges munkavállalói létszámot Mélykút város 50
km-es körzetéből kívánja feltölteni a munkáltató.
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály a foglalkoztatással kapcsolatosan 2018. év során már több tájékoztatót szervezett, melynek eredményeként az üzemben dolgozni kívánó a járás területén munkanélküliként regisztrált személyek Húskészítmény gyártó képzésen, valamint Húsipari termékgyártó képzésen vehettek részt.
A Foglalkoztatási Osztály július és augusztus hónapokban a járás minden településén további tájékoztatókat szervezett, ahová a regisztrált munkanélküliek névre szóló meghívót kaptak, de bárki részt vehetett a rendezvényeken. A településeken nagy számú érdeklődő hallgatta meg a munkalehetőségről szóló tájékoztatást és sokan jelentkeztek az új üzembe.
A munkalehetőségre a jelentkezés folyamatos, Jánoshalmán a Foglalkoztatási Osztályon (Arany János u. 12.) továbbra is lehetséges.
A cég képviselője Jánoshalmán a Szüreti expo rendezvény keretében
2018. szeptember 14-én a Szakképző Iskolában is megjelent és tájékoztatta az érdeklődőket.
Köszönjük a polgármesterek támogatását, a tájékoztatók időtartamára helyiségek biztosítását valamint a helyi lakosság informálását a munkalehetőségről.
Reményeink szerint az új üzemben a munkavállalók megtalálják majd
számításukat valamint a munkalehetőség jelentősen csökkenteni fogja a
járás munkanélküliségét.

gatója Taskovics Péter, Kovács Ernő kormánymegbízott és Bányai Gábor
országgyűlési képviselő valamint Czeller Zoltán polgármester és Gáspár Ferenc a NAK Bács-Kiskun Megyei Elnöke köszöntötte a kiállítókat és
érdeklődőket.

illusztráció

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Délben szüreti ételek kóstolója volt, amely után mindenki megtekinthette
a szakképző iskola udvarában és termeiben a számtalan kiállítást.
Pénteken és szombaton is gazdag színpadi program szórakoztatta a
közönséget.
Mindkét napon igénybe vehették a látogatók a kormányablak busz szolgáltatásait. A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
volt a legjellemzőbb, de szép számban előfordult diákigazolvány igényléssel, lakcímigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, ügyfélkapuval kapcsolatos
ügy is. Nagyon sokan érdeklődtek szociális, egészségbiztosítási és családtámogatási ügyekben.
A szombati napi program során
miközben a finom töltött káposzta
főtt a bográcsokban kulturális programok zajlottak a színpadon.
Köszönjük a két napon fellépők
színvonalas előadásait.

Gyerekek a Kormányablakban

A Járási Hivatal
kiváló szakácsokból
álló csapata Ádám
Zoltán, Szalmáné
Gunda Edit, Bogdán
József és Hrovatinné Szakál Éva, Kohl
Márton a Járási Hivatal kollégái és családtagjai számára töltött káposztát főzött,
amely nagyon finomra sikerült. Bár dobogós helyezést nem
értünk el, a csapatban töltött idő és a
gazdag program a
szép időben kárpótolta a kollégákat.
A Járási Hivatal
szervezésében Járási Közfoglalkoztatási Kiállítást is megtekinthettek a látogatók.
Köszönjük a járás önkormányzatainak, hogy bemutatták a településeken
folyó munkát és elért eredményeket.
A Járási Hivatal is
kiállító volt a rendezvényen a Hivatal munkájáról készített bemutatóval, ügyfél tájékoztatókkal. A legkisebbeket
édességgel és a Járási
Gyámhivatal munkatársai által készített képes
kifestő lapokkal vártuk.
A Járási Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekre lehetett válaszolni a JÁRÁS TOTÓ kitöltésével, amelyet a kiállítás látogatói nagy lelkesedéssel töltöttek. A 119 hibátlanul kitöltött totó közül 10 nyertest a 2018.
szeptember 18-án a kormányablakban ügyfélként megjelenő Szarvas
Ágnes pedagógus sorsolt ki.
A nyertesek a következők lettek:
1. díj: Horváth Gergő
4. díj: Gazdag László
8. díj: Gál Orsolya
2. díj: Kulisics Csilla
5. díj: Kovács Gyula
9. díj: Virág Attila
3. díj: Ádám Ferencné 6. díj: Novák Nikoletta 10. díj: Fejes Mihályné
7. díj: Keresztes László
A díjakat a Stílus üzlet és Ferencz Andrásné vállalkozó ajánlották fel,
ezúton is köszönjük nekik.
Az expo rendezésben partnerünk volt a Jánoshalmi Gazdakör, Jánoshalma Város Önkormányzata és az AM ASZK ( közismert nevén: Szakképző iskola), ezúton is köszönöm nekik, hogy a szervezés során eredményesen együtt tudtunk dolgozni.
Köszönöm a Járási Hivatal munkatársainak lelkiismeretes munkáját,
minden kolléga lelkesen segített pénteken és szombaton a kormányablak busznál, a főzésben, vagy a járási standnál tájékoztatta a látogatókat.
Az időjárás is kedvező volt számunkra, színvonalas kulturális programokat és kiállításokat láthattunk, járási képzőművészek tevékenységét csodálhattuk meg, ezért sikeresnek ítélem meg az ebben a formában ötödik
alkalommal megszervezett rendezvényt.
Jánoshalma, 2018-09-20.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Szüreti kiállításon jártunk
Már a nevelési év kezdetén nagy élményben lehetett részük óvodánk gyermekeinek, amikor átsétáltunk
a szomszédos Mezőgazdasági Szakképző Iskolába,
a Szüreti Expora. A kisfiúk már az udvarra érve ámulatba estek a mezőgazdasági gépek, traktorok és a
markoló láttán. Megtekintettük a kiállítást, ahol örömmel fedezték fel a közösen készített terménybábokat;
a különböző technikákkal készült kézműves termékeket, a gyümölcsök és zöldségek széles kínálatát. Kós-

tolót is kaptunk a gyerekek legnagyobb
örömére, a főtt kukorica nagyon népszerű volt. De ami még nagyobb izgalomba hozta őket, az a kisállatsimogató és a népi gyermekjátékok kipróbálása volt.
Rengeteg élménnyel gazdagodva
és nagyon fáradtan tértünk vissza az
óvodába, ahol a következő héten még
napokig kijátszották a látottakat.
Kollárné Méhész Henrietta
óvodapedagógus

2018. október

Szüreti mulatság 2018
Hagyományainkat ápolva, idén
is megtartottuk óvodánkban a szüreti mulatságot a nagycsoportos
gyermekek részvételével. Szervezője és vendéglátója a Batthyány
utcai óvoda volt. A vidám hangulat
megteremtője most is a „Pöndölösök” női citerazenekar volt, akik
őszi dalokkal készültek a közös
táncoláshoz és énekléshez.
Az udvaron, Mélykútról érkező
fajátékos várta a játszani, mozogni akaró gyermekeket, sokféle, változatos, már-már elfeledett játékokkal. Volt ott gólyaláb, lépegető, célba dobó, kosárba ülős hinta, stb.
De, hogy az őszi betakarítási munkákkal is ismerkedjen kicsit, lehetett kukoricát morzsolni, fateknőben
meregetni búzát, és préssel mustot készíteni.
Az egészséges életmódra gondolván finom, - településünkön termelt - őszi zöldség és gyümölcsökből álló kínálatból szemezgethettek
a gyerekek és felnőttek egyaránt:
alma, körte, szőlő, sütőtök, karalábé, sárgarépa, stb.
Sok élménnyel és szép emlékkel
gazdagodtunk e napon a Batthyány
utcai óvodában. Köszönjük a szíves vendéglátást, és hogy együtt
lehettünk veletek ezen a szép őszi
délelőttön.
Suták Zsuzsanna
óvodapedagógus

Kirándulás Kéleshalmára
Ismét ősz lett. Így a nagycsoportosainkkal Kéleshalmára utaztunk,
hogy erdei óvodások lehessenek.
Zöld óvodások lévén ez igen
nagy élmény. Vittük az óvoda zászlóját, amire felkötöztük az óvodai
jelekkel ellátott szalagokat, ami jelképezte, ezen túl minden nagycsoportos óvodás erdei óvodás.
Mit jelent ez? A fogadalom tételünk
elárulja: zöld óvodás erdei kiránduló
vagyok. Felfedezem, megfigyelem
az erdőt, mezőt. Csendesen kirándulok. Vigyázok a növényekre, állatokra. Olyan kincset viszek haza,
amiből sok van. Nem szemetelek.
Ígérem, hogy természetvédő kiránduló leszek! Miután fogadalmat tettünk, feltűztük a gyerekeknek a jelvényeket, amit büszkén viseltek.
Majd színkereső játék következett.
Csapatokat alkottunk színek szerint
és a közvetlen környezetből gyűjtöttünk sárga, zöld, barna, piros, kék,
fehér színű terméseket, növényeket. Nagyon lelkesen, összpontosított figyelemmel keresgéltünk. Köz-

vetlen tapasztalással megfigyelhettük az őszi erdő élővilágát. Az erdei kincseket külön-külön mindenki a saját
csapatának megfelelő színű lepelre gyűjtötte. A keresgélés végén, minden csapat bemutatta az általa gyűjtött
szép természeti értékeket: bogyókat, növényeket, leveleket. Majd térkép segítségével megkerestük az óvodát, iskolát és a templomot. Az óvoda udvarán őszi ter-

méseket párosítottunk a leveleikkel. A templom épületét megcsodáltuk és énekeltünk a templomban.
Fáradtan és éhesen tértünk vissza a kiinduló
helyünkre. Kemencében sült finom kenyérlángos
csillapította éhségünket. Ebéd után szép leveleket
gyűjtöttünk, farönkök idejét próbáltuk megállapítani
az évgyűrűk számlálgatásával, jókat fogócskáztunk.
Sok-sok új élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Tartalmas, felfedező kirándulásokkal szeretnénk kialakítani gyermekeinkben a környezet iránti óvó-védő szeretetet. Tiszteljék a körülöttük élő
növény és állatvilágot. Tanuljanak meg vigyázni a természetre. Lássák meg a természet csodáit.
Vegyék észre a szépségét, hasznosságát.
„A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad.
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”
(William Shakespeare)
Juhászné Jacsó Csilla
óvodapedagógus
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Szeptember a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Hatalmas öröm számukra, hogy miután a Gyerekházas óvodások,- és
bölcsődések elköszöntek tőlünk, szeptemberi hónapban több „új” anyuka
és gyermeke érkezett hozzánk. Hihetetlen, de máris újabb kis közösség
van kialakulóban. A színes hétköznapok mellett, próbálunk olyan programokat szervezni, amelyek az adott hónap aktualitásaihoz igazodva, nem
csak hogy érdekesek, de még szórakoztatóak is legyenek. A hónap elején
egy nagyon megató napunk volt a Gyerekházban. Az Nagyszülők Világnapja alkalmából meghívtuk az idősebb hozzátartozókat, és egy olyan gyönyörű délelőttöt sikerült megszervezünk, amire még mi sem számítottuk. Több
nagyszülő is ellátogatott hozzánk, sőt még egy 86 éves dédnagypapa is.
Csodálatos érzés volt Velük együtt énekelni, játszani és örülni. Ezt követően az szomszédos Idősek Klubjába látogattunk, és egy apró ajándékkal kedveskedünk az ott lakóknak. Szeptemberben ellátogattunk a Szüreti
Expo 2018-as rendezvényére, ahol mindenki megtalálta a számára megfelelő elfoglaltságot. Volt, aki állatokat simogatott, volt aki gyümölcsöket evett,
de akadt, olyan kisgyerek is, akit a traktorok érdekeltek a legjobban. A Gyermekek Világnapján pedig, egy kedves, Gyerekházas családunk invitált bennünket egy közös főzésre. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Megbeszéltük, hogy folytatás következik. Ezúton is köszönjük Reninek és Robi-

nak ezt a szép napot! Szintén szeptemberben részt vettünk a kunfehértói
babakocsis felvonuláson, ahol népi játékokat próbálhattuk ki, valamint kedvünkre ehettünk kenyérlángost. Pszichológusunk Dr. Kinigopulos Márta,
mint minden hónapban, most is örömmel állt az anyukák rendelkezésére
gyermekneveléssel vagy egyéb kérdéssel kapcsolatban. A hónap végén
pedig lehetőségünk adódott egy kis almaszedésre. A birtokon minden kisgyermek kedvére szedhette és ehette az almát, sőt aki nagyon lelkes volt,

Spóroljon a fűtési kiadásain!
A klímával való fűtés egyáltalán nem új technológia, de az elterjedése sajnos még közel sem történt meg és gyakran a
gyártók szövegeivel szemben is bizalmatlanok vagyunk. Az előző cikkünk után sokan fordultak hozzánk, így a leggyakoribb kérdésekre összeszedtük a válaszokat:
—— Régi klímám van. Lehet vele fűteni? Válasz: Áramfogyasztásban hatalmas különbség van inverteres és on/off-os
típusú között. Csak inverteressel javaslunk fűteni, mert azok energiatakarékosak! A klímánál a hőszivattyú nem állít elő
hőt az áramból. Arra kell neki az energia, hogy a rendszert üzemeltesse. Úgyhogy, amíg egy olajradiátor 1 kWh energiából 1 kW hőteljesítményt állít elő, addig a hőszivattyú 1 kWh energia felhasználásával 3-4 kW hőteljesítményt ad le.
A COP érték pont ezt írja le: mennyi energiabefektetéssel mennyi hőenergiát képes előállítani.
—— Mi az a „H” tarifa? Válasz: Az egész ország területére elérhető a „H” tarifa fűtési idényben (október 15. és április
15. között). A „H” árszabás szerint számolható el a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú
(azaz 3 COP értékkel bíró) hőszivattyúkból és split klímákból nyert hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek villamosenergia-fogyasztása. Ez egyben egy új villanyóra felszerelését jelenti a
meglévő mellett! Erre csak olyan fűtésrendszer köthető, ami megújuló energiából nyeri a hőt (a klíma ilyen) és cserébe
fele annyiért kapjuk hozzá az áramot. Ehhez szükséges nyomtatványokban és ügyintézésben segítünk!
——Hány °C-ig lehet klímával fűteni? Válasz: a nem fűtésre optimalizáltaknál ez általában -15°C-os külső hőmérsék-let
szokott lenni. Ezeket ajánljuk fűtés rásegítő megoldásokként! Természetesen ezek árban is az olcsóbb kategóriát képviselik. Azok melyek üzembiztosan, a meglévő fűtési megoldást képesek kiváltani, legalább -20°C-ig, vagy akár -30°Cig is képesek működni, mert ezek téliesítettek. Ezeknél biztosított a leolvasztás csepptálca fűtéssel és a kompresszort
is külön karterfűtés védi. A klíma hatásfoka (COP) minden egyes üzemállapotban más és más, nincs olyan hogy -15
fok alatt hirtelen rosszabb lesz a hatásfoka.
——Egészséges ezzel fűteni, penészedig a beltéri? Válasz: A penésznek hideg és nyirkos közegre van szüksége.
Fűtésnél ezzel nincs gond, csak hűtésnél! A penészesedés viszont karbantartással megelőzhető. Illetve típusa válogatja, de a klímagyártók is odafigyelnek már arra, hogy ez a probléma ne forduljon elő. Pl. hűtésnél leszárítással vagy
különleges bevonatokkal látják el az elpárologtatókat.
——Nem zajos? Erősen fúj? Válasz: Egy klímaberendezésnek a komfortot kell biztosítani, ennek érdekében a mérnökök
úgy tervezik meg, hogy annak működése a lehető legcsendesebb legyen. A hideggel szemben, a meleg levegő befújását szinte csak a beltéri egység alatt állva tapasztalhatjuk, az a helység többi részében észrevehetetlen! Továbbá a
befújás iránya függőlegesen és vízszintesen is szabályozható.
Egyedi árajánlatért kérjen ingyenes helyszíni felmérést!
Kósa-Csincsák

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

még a sütőtök szedését is kipróbálhatta.
Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és
anyukáját, a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházba!
Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni, Ági néni és Niki (néni)

FELHÍVÁS

BÁCSKA CSILLAGA
Népdal Vetélkedő

A Bácska Csillaga Civil Hálózat szeretettel várja a népdal előadókat a Kodály Zoltán, emlékére szervezett népdal vetélkedőre, mely Topolyán (Vajdaság) a Művelődési Házban lesz megrendezve 2018 december 15-én.
A vetélkedő korcsoportok szerint lesz megszervezve szakmai bírálóbizottság közreműködésével.
Célcsoportok: Általános Iskolás korosztály alsó tagozat: egyéni vagy
páros és 8-10 fős csoport
Általános Iskolás korosztály felső tagozat: egyéni vagy páros és 8-10
fős csoport
Közép Iskolás korosztály: egyéni vagy páros és 8-10 fős csoport
Jelentkezéseket Felső Bácska településeiről korosztályonként maximum 12 fős csoportokat 2 kisérővel várunk.
A legjobb előadások díjazásban részesülnek.
Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület a szállítási és étkezési költségeket biztosítja.
Jelentkezni lehet, 2018 október 15-ig:
Telefonon: +36 20 3440985
E-mailen: info@ehe.hu
B. K.
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„Az emberek és a tények elmúlnak, de a legenda, az örök!”
HAT-18-01-0156 Határtalanul! program, tanulmányi kirándulás

2018. október

Mezei futóverseny

Kirándulás Erdélybe

kőbányát nézhettük meg. A nap fénypontja Csicsaj
volt. Itt gyalogtúráztunk és felmentünk a kilátóhoz
is. A hosszú túra után pedig szalonnát sütöttünk.
Az utolsó napon megnéztük Gyulafehérváron a
Szent Mihály Székesegyházat és Hunyadi János
szarkofágját. Az utolsó megállónk Déva vára volt.
Ez a kirándulás felejthetetlen marad mindenki számára, mert megismerhettük Erdély legendás tájait, történelmi helyeit. Utazás közben megismerhettük a hozzájuk kötődő csodás legendákat, meséket is.
Köszönjük Bátoriné Anikó és a Baka Orsolya
tanárnőnek, hogy megszervezték számunkra a
kirándulást!

2018.szeptember 10-én, hajnali 4-kor elindultunk Erdélybe. Ez a csodaszép ország rengeteg élményt nyújtott nekünk. Az első nagyobb megállónk
a Király-hágó volt. A kilátás innen gyönyörű volt. Ezután elmentünk Kolozsvárra és megnéztük Mátyás király hatalmas szobrát. Végül ellátogattunk a
Tordai hasadékhoz, ami mindenkit magával ragadott. Este megérkeztünk
Gyergyóújfaluba, ahol szállásadóink már meleg vacsorával vártak minket.

A 2. napon a parajdi sóbányába utaztunk el. Itt a levegő nagyon tiszta volt. A sóbánya után Korondon megismerkedtünk a fazekas szakmával.
Később megtudhattuk a székely kapuk történetét is. A taplász műhelyben
megmutatták, hogyan lehet egy gombából táskákat, kalapokat, és még sok
mást készíteni. Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, Szejkefürdőn pedig Orbán Balázsét. Székelyudvarhelyen fotózkodtunk a vasszékely
szobor előtt. Ezek után sétáltunk egyet a zetelaki víztározónál.
A 3. napon ellátogattunk az Elekes Vencel Általános Iskolába, ahol megismerkedtünk az ottani oktatási rendszerrel. A Sugó barlang csodáit is felfedeztük. Később elvittek bennünket a Gyilkos-tóhoz. A tó legendáját is meghallgattuk. Sétáltunk a Békás-szoros szűk ösvényein is.
A 4. napon elbuszoztunk a Szent Anna tóhoz és a Mohos tőzegláphoz
is. Voltunk még Csíkszeredán is a Mikó várban. Ezután Csíksomlyóra mentünk, ahol adományoztunk az árvaháznak. Megnézhettük ott a Hármashalom-oltárt és a Kegytemplomot is. Este Gyergyóújfaluban táncolni mentünk.
Az 5. napon a rönkházépítésről tanulhattunk. Utána a gyergyóújfalui

Őszi programjainkhoz már évek óta hozzátartozik az alsós mezei futóverseny is. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen egy gyönyörű, napsütéses délutánon tudtuk lebonyolítani a várva várt eseményt. Kis diákjaink egész héten hangolódtak, testnevelés órákon rótták a köröket, a minél
jobb eredmény elérésének reményében. Évfolyamonként szerveztük meg
a küzdelmet, külön futottak a lányok, külön a fiúk. Az osztálytársak buzdították egymást, gyerekzsivajtól volt hangos a városi park. A célba mindenki boldogan érkezett meg, hiszen az elért eredménytől függetlenül azt valljuk: nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!
Végeredmény:
3. osztály:
1. osztály:
Lányok: Hegyi Szofi 3.c
Lányok: Kisföldi Anasztázia 1.a
Kolompár Annabella 3.c
Fődi Zsanett 1.a
Batánovits Henrietta 3.b
Kármán Szofi 1.a
Fiúk:
Bogdán Gergő 3.a
Fiúk:
Tóth Noel 1.a
Rencsár Henrik 3.c
Pelikán Ákos 1.a
Rencsár Roland 3.c
Juhász Krisztián TANAK 4. osztály:
2. osztály:
Lányok: Kolompár Vanessza 4.b
Lányok: Kárpáthy Száva 2.c
Magyar Vivien 4.c
Fenyvesi Napsugár 2.c
Fischer Linda 4.a
Tóth Zita 2.c
Fiúk:
Bognár Dorián 4.a
Fiúk:
Tusori Dániel 2.c
Ocskai Erik 4.a
Ragadics Mihány 2.c
Prikidánovits András 4.a
Nagy Kristóf 2.a
Ságodi H

Alzheimer világnap

Szakály Zita 7. a osztályos tanuló

Ötödikesek lettünk!
Izgalommal vegyes kíváncsisággal vártuk az ötödik osztályt, ahol már
nagyobb önállóságra van szükségünk, mint az alsó tagozaton.
Először szokatlan volt az új termünk, az új környezet, az új pedagógusaink, de rövid időn belül megismertük, megkedveltük őket.
Az osztálytermünk szépségét a szülők segítségével sikerült elérnünk,
sőt néhányunk nagyobb testvére is besegített a dekorálásban. Köszönjük nekik!
Új osztályfőnökünkkel, Patocskainé Klárika nénivel már az alsó tagozatról jó viszonyt ápoltunk, de a csapatépítő programokkal, amiket szervezett nekünk, még szorosabbra tudtuk vele fűzni a kapcsolatunkat. Már az
első tanítási hetet kéleshalmi szarvasbőgés-hallgatással zártuk, ami nagy
élmény volt számunkra. Osztályunk a Szüreti Expo kiállításait is közösen
tekintette meg. Szeptember 20-án kibuszoztunk Kéleshalomra, ahol túráztunk, állatsimogatóban jártunk, majd jégkrémmel hűsítettük magunkat a meleg
kora őszi délutánon. A Magyar Honvédség 170. születésnapja alkalmából pedig
a Bem József Légvédelmi Tüzérezred
kiállítását néztük meg az osztállyal.
Örülünk, hogy az új osztályfőnökünk
is rengeteg programmal kedveskedik
nekünk, ahogy azt az alsó tagozaton
a tanító nénink is tette. A sok tanulás
mellett így számtalan élményben lehet
részünk, és az osztályközösségünk is
összetartó marad.
Attila 5.a osztályos tanuló

Szeptember 21-én az Alzheimer-világnap alkalmából a Pelikán NonProfit Kft. látogatóba hívta a 4.c osztályt. Idős emberekkel sétáltunk, hogy
felhívjuk a figyelmet a betegséggel küzdő emberek megsegítésére. Ez a
nap alkalmat teremtett arra is, hogy a gyerekek jobban megismerjék a
lakók életét; elfogadásra, segítségnyújtásra ösztönözve őket. Reméljük,
hogy látogatásunkkal vidámságot csempésztünk az idős emberek hétköznapjaiba!
Köszönjük a meghívást!

Felléptünk a Szüreti
Expo színpadán

Barangolás a Király tanyán
Egy hónapja kezdődött meg az iskola. Az első a osztályban 21 kis
gyermek kezdte meg iskolai tanulmányait. Sokan azonos csoportból jöttek, de vannak közöttük olyan gyerekek is, akiknek nem jött óvodai csoporttársa ebbe az osztályba. Szerettük volna, hogy minél előbb összeszokjon a mi kis osztályunk. Sokat játszunk együtt, énekelünk, táncolunk.
Szeptember közepén egy kis természetjárást szerveztünk a közeli
Király tanyára. Mindenki nagyon várta már a kirándulást.
A 2. c osztályos gyerekekkel töltöttük együtt ezt a napot.
Ismerkedtünk a ház körüli állatokkal, segítettünk az etetésükben,
figyeltük a halakat a tóban és a kacsákat a tó körül. Lovas kocsikáztunk,
és mindenki lovagolhatott is. Persze egész délután lehetett játszani, és
bebarangolhattuk az egész tanyát és a környékét.
Ebéd után még névnapot is ünnepeltünk finom süteményekkel.
A legjobb mulattság mégis a medencében való játék volt.
Köszönjük a szülőknek, a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család
és Gyermekjóléti Központnak a segítséget, a tanyán dolgozóknak ezt
a vidám napot.
1. a és a 2. c osztály tanulói

A Hunyadi Iskola 4.a osztálya felkérést kapott, hogy a Szüreti Expo idején énekszóval színesítse a kulturális műsort.
Városunk előtt tisztelegve jánoshalmi dalokat tanultunk meg és kötöttünk csokorba, mert számunkra fontos hagyományaink ápolása, kincseink őrzése.
Mivel ez az osztály már rutinosnak mondható énekes szereplések tekintetében, csak minimális izgalommal álltunk színpadra. A tisztán csengő
gyermekhangok megörvendeztették a hallgatóságot, s a közönség lelkes
tapsa nagy jutalom volt számunkra.
A Járási Hivatal pedig finom pogácsával, szendvicsekkel, innivalóval
köszönte meg a gyermekeknek a felkészülést és a színvonalas előadást.
Köszönjük a vendéglátást!
Puskás Krisztina
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Alternatív szombat délelőtt a német nemzetiségi tagozatosokkal

2018. szeptember 29-én rendhagyó csapatépítő tréningen vehettek
részt német tagozatos kisdiákjaink, melynek Borota-Szentkatán, az egykori alsószentkatai iskola adott otthont.
4-szer 10 fős csapatokra bontva járták végig a négy állomást:
Szőnyiné Vas Lívia tanárnő segítségével német nyelvi feladatokat oldhattak meg. Zámbóné Karsai Dórával stresszoldó, koncentráció-koordináció fejlesztő gyakorlatokat végezhettek, Zámbó Luca 6.a osztályos tanulónkkal pedig papír madárijesztőt barkácsolhattak.
Hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk Juhász Anettnak, aki jelenleg
Szekszárdon utolsó éves német nemzetiségi szakos hallgató és egy évvel
ezelőtt végzett alternatív készség, képesség és mozgásfejlesztő terapeutaként. Lovasterápiás gyakorlatai remekül illeszkedtek a mi idegennyelv
tanításunkhoz is.

„A ló a foglalkozáson nem eszköz,
hanem aktív cselekvőtárs. Ez olyan
motiváló tényező,
amely a 21. századi gyermekek számára rendívül fontos lehet, pozitívan befolyásolhatja személyiségfejlődésüket is. Hos�szú távon a lovasterápia kiegészíti
és alátámasztja az
iskolai oktató-fejlesztő munkát.”
Terápiás délelőttünket, – a nagy
sikerre való tekintettel – mindenképp
szeretnénk megismételni valamikor a
tavasz folyamán.
Köszönetet mondunk még Halla
Biankának, a Corvinus Egyetem másod éves hallgatójának, továbbá felsőbb éves diákjainknak, Szakály Zitának, Tárnoki Lászlónak, és Bogdán Hannának.
Zámbóné Karsai Dóra

11. oldal

Álomsuli
Iskolánk részt vesz egy kreatív pályázaton, melyen azt kell bemutatnunk,
milyen is az álomiskola.
A sok szebbnél szebb képzőművészeti alkotás mellett mi – a Hunyadi Iskola 4.a osztálya – az irodalom terén is ki akartuk magunkat próbálni,
ezért közösen gondolkodva képzeltük el, és szedtük rímekbe, hogy számunkra mi minden lenne az „Álomsuliban”.
Íme a versünk:
Az én sulim
Az én sulim a legklasszabb,
A stadion lelátóján
olyan, mint egy álom!
a szüleink szurkolnak,
Oda jár az összes haver,
s büszkék lennének,
ezért is imádom!
milyen gyerekeik vannak.
A termünk nagy és barátságos,
a falain képek.
Mi is dekoráljuk,
ezért olyan szépek!

Jó lenne egy nagy medence,
pancsikálni minden nap,
a vízi csúszdán lecsúszhatnánk,
ez lenne a vízipark!

De az udvar mégis csak
az, ahol a legjobb,
főleg, ha a focit
a srácokkal rúghatjuk!

Legyen állatkert is
az iskolaudvaron,
ahol a zsiráfokat
mindennap láthatom!

A fák alatt a füvön
jókat szaladgálunk,
táncot gyakorolunk,
vagy épp kézen állunk.

A lovardában a lovakat
etenénk, itatnánk,
a lovásszal az ügetést
és vágtát gyakorolnánk.

De az igazi
Álomsuli az lenne,
ahol a tanítás csak
egy óra hossza lenne!

A számítógépek mellett
PS 4 is lenne,
vagy esetleg X-Box,
Ha ahhoz volna kedvem.

Utána a hatalmas
focipálya várna,
Neymar és Ronaldo
futballt oktathatna.

Ez, amit most leírtunk,
most még csak egy álom,
de mi azt kívánjuk,
hogy valóra váljon!
A Hunyadi Iskola 4.a osztálya és Puskás Kriszti néni

Francia szakkör

Beiskolázási híreink
Iskolánk a 2019/2020-as tanévben Csiszár Szilvia és Puskás Krisztina tanítónőket kérte fel az első osztályok vezetésére.
Mindkét pedagógus lelkiismeretes, nyílt, barátságos és sokéves tapasztalattal rendelkezik.
Szilvia tíz éve van a pályán. Három évvel ezelőtt hívtuk meg tantestületünkbe a kunfehértói általános iskolából. Nagyon jó döntésnek bizonyult,
hisz nyílt, őszinte, türelmes személyiségét hamar megszerették a gyermekek, kollégák, szülők.
Krisztina már közel húsz éve tagja tantestületünknek. Először pedagógiai asszisztensként dolgozott nálunk, majd elvégezte a tanítóképzőt. Kiváló döntése volt Krisztinának, hiszen munkássága bebizonyította, a pályára termett. Az iskola vezetése jó szívvel ajánlja mindkét pedagógusunkat
a szülőknek.

Újra leng a francia lobogó is a Tudás hajóján! Tizennégy lelkes felsős
diák vállalkozott arra, hogy ismerkedjen a francia nyelvvel és kultúrával.
Hogy mire fognak jutni, meglátjuk és meglátják a Tavaszi Zsongáson!

Alternatív szombat délelőtt
a német nemzetiségi
tagozatosokkal
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése céljából Hunyadi Apródsuli néven iskolánk
programsorozatot indított a nagycsoportos
gyermekeknek. Leendő elsős tanító nénijeink és
alsós kollégáink foglalkozásokat tartanak az óvodás gyermekeknek és szüleiknek. Megismerhetik tanítóink kedves személyiségét, iskolánk épületét, így szeptemberben már ismerős közegbe
érkeznek a kisgyermekek.
Első foglalkozásunkat már 2018. szeptember
29-én (szombaton) meg is tartottuk. Köszönjük a
szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket! Reméljük, a gyermekek jól érezték magukat! Szilvi és
Kriszti néni mondókás, dalos, táncos délelőttöt tartott.
A tanító nénik legközelebb kézműves foglalkozást tartanak a kisgyermekeknek.
Ennek ideje: 2018. október 27-én (szombaton) 10-től 11 óráig.

Nagy-nagy szeretettel várjuk az első foglalkozáson részt vett kicsiket és szüleiket, valamint
azokat, akik a szeptemberi időpontban nem tudtak eljönni!

2018. szeptember 29-én rendhagyó csapatépítő tréningen vehettek részt
német tagozatos kisdiákjaink, melynek Borota-Szentkatán, az egykori alsószentkatai iskola adott otthont.
4-szer 10 fős csapatokra bontva járták végig a négy állomást:
Szőnyiné Vas Lívia tanárnő segítségével német nyelvi feladatokat oldhattak meg. Zámbóné Karsai Dórával stresszoldó, koncentráció-koordináció fejlesztő gyakorlatokat végezhettek, Zámbó Luca 6.a osztályos tanulónkkal pedig papír madárijesztőt barkácsolhattak.
Hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk Juhász Anettnak, aki jelenleg
Szekszárdon utolsó éves német nemzetiségi szakos hallgató és egy évvel
ezelőtt végzett alternatív készség, képesség és mozgásfejlesztő terapeutaként. Lovasterápiás gyakorlatai remekül illeszkedtek a mi idegennyelv tanításunkhoz is.
„A ló a foglalkozáson nem eszköz, hanem aktív cselekvőtárs. Ez olyan
motiváló tényező, amely a 21. századi gyermekek számára rendívül fontos
lehet, pozitívan befolyásolhatja személyiségfejlődésüket is. Hosszú távon a
lovasterápia kiegészíti és alátámasztja az iskolai oktató-fejlesztő munkát.”
Terápiás délelőttünket, – a nagy sikerre való tekintettel – mindenképp
szeretnénk megismételni valamikor a tavasz folyamán.
Köszönetet mondunk még Halla Biankának, a Corvinus Egyetem másod
éves hallgatójának, továbbá felsőbb éves diákjainknak, Szakály Zitának,
Tárnoki Lászlónak, és Bogdán Hannának.
Zámbóné Karsai Dóra
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Szent Gellért nap

nyünk is benevezett a káposztafőző versenyre, melyre a pedagógusok este
készültek elő egy közös „káposztatekeréssel”. Szombaton 9-kor a közös
tűzgyújtással kezdődött el a főzés, Filmák Endréné Csöre néni irányításával időben el is készült a káposzta. Több mint húsz fő el is jött a meghirdetett ebédre. Az, hogy teljesen elfogyott, már mutatta, hogy jól sikerült.
A kóstolók szerint is megérdemelten kaptuk meg érte a harmadik helyet.
Komáromi Róbert

Terményáldás a
Katolikus Óvodában

2018. október

a gyermekek nagy örömére. Idén az Erdei cserebere című mesét dramatizáltuk el, amelyre intézményünk első osztályát is meghívtuk.
Az utolsó napon Menyhárt Sándor plébános úr megáldotta a terményasztalunkat, ahol ünnepélyes keretek között adtunk hálát a Mennyei
Atyának az ősz gazdagságáért, megköszönve a mindennapi kenyeret, a jó
időt, ami megérlelte a finom terméseket, az áldozatos munkát, hogy a Jó
Isten erőt és egészséget adott a szüleiknek, hogy mindezek az asztalunkra kerülhessenek.
Horváth Andrea

Európai Diáksport Napja a
Szent Anna Katolikus Iskolában

Hagyományainkhoz híven ismét rendhagyó nappal emlékeztünk meg
Szent Gellértről, a katolikus iskolák védőszentjéről. Az eddigi évekkel ellentétben azonban idén az alsós diákok is kiránduláson vehettek részt.
A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
EFOP-3.2.9-16-2016-000044 azonosítószámú „Segítsd, hogy segíthessen”
elnevezésű pályázatának köszönhetően iskolánk minden tanulója elutazhatott Patcára, a Katica Tanyára.

Szeptember 20-án az alsó tagozattal, 21-én a felső tagozattal indultunk
útnak különbuszokkal.
A hosszú út ellenére nagy lelkesedéssel érkeztünk meg az élményközpontba. Az időjárás is kedvezően alakult mindkét napon, így a kültéri és a
beltéri játékokat is kipróbálhattuk. A sokféle, változatos játékeszköz illetve attrakció hatalmas élményt nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Forgószínpadszerűen végigjártuk a legérdekesebb játékhelyszíneket.
- A legbátrabbak csúszhattak a Hirtelen csúszdán,
- négyesével hullámoztunk a Szivárványcsúszdán,
- csapatostól pattogtunk az Ugrálódombokon,
- egymást segítve átkeltünk az imbolygó Pontonhídon,
- kikeveredtünk a Bolyongó labirintusból,
- gokartoztunk,
- a nagyfánkok segítségével kipróbáltuk a kültéri szárazcsúszdákat
- és szivacslabdákkal lövöldöztünk a Telibe-Találdában.
A hosszúra sikerült nap után kimerülten, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Horváthné Kocsis Tünde

Szüreti Napok

2018. szeptember 14-15-én került megrendezésre az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnáziumban a
Jánoshalmi Szüreti Napok rendezvény, amely pénteken 10 órakor ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét. Az első nap kiállításokkal, szakma- és cégbemutatókkal várták az érdeklődőket. Iskolánk tanulói is sok szép tárgyat
készítettek az őszi terményekből, melyek helyet kaptak a bemutatóteremben. Délután az iskolai zenekar Buzder Mónika vezetésével és az ugrókötelesek Komáromi Róbert irányításával szerepelhettek a felállított színpadon
a nézőközönség előtt. Ezzel a napnak még nem volt vége, hiszen intézmé-

Szeptember 24-től szeptember 28-ig nagy volt a sürgés-forgás óvodánkban. A gyermekek számára minden napra izgalmas, élményekkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdag programokat szerveztünk.
Szüretelni voltunk egy családi gazdaságban, ahol a gyerekek vidáman
szüretelték és kóstolgatták az almákat.
Hagyományőrző, népi tevékenységeket elevenítettünk fel, kukoricát morzsoltunk, szőlőt préseltünk, ügyességi játékokat, és különböző kézműves
tevékenységeket szerveztünk, és gyümölcssalátát készítettünk.
Ebben az évben sem maradhatott el az óvodapedagógusok mesejátéka

2018. szeptember 28-án iskolánk is csatlakozott ehhez az egyre népszerűbb kezdeményezéshez, melyben tavaly Magyarországon közel 900 iskola majd 300000 tanulója vett részt. A kiírásnak megfelelően ezen a napon
a diákoknak 120 percet kell sportolniuk, illetve 2018 métert futni. Nálunk
a program 10 órakor kezdődött. 15 állomást alakítottunk ki csupa érdekes ügyességi feladattal, játékkal. Ezek között az állomások között forgószínpadszerűen jártak körben az osztályok az osztályfőnökök vezetésével.
A már kedvenc feladatnak mondható csettegőhúzás, kötélhúzás és zsákbanfutás mellett újakkal is találkozhattak a gyerekek: talicskatoló verseny,
kuglifogyasztó (az ellenfél bójáinak eltalálása labdával), vakváltó (bekötött szemmel végighaladni egy pályán kifeszített zsinór mentén), pókháló (zsinórokkal kialakított akadálypálya teljesítése úgy, hogy nem szabad
hozzáérni a zsinórhoz). Délre mindenki végzett az állomásokkal és lefutotta a parkban a meghirdetett 2018 méteres távot. A sportprogram 12:30kor tanár-diák focimeccsel zárult. Az, hogy a diákoknak mennyire tetszett
ez a nap, az mutatta, hogy többen is megkérdezték: „Jövő héten is lesz
sportnap?”.
Komáromi Róbert
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Sikeres volt a „Szüreti Expo”

tinek Erzsébet festőművészek tárlatát, de a jánoshalmi lányok asszonyok
kézimunkái is nagyon sok látogatót vonzottak. Köszönjük, hogy bemutat-

A Gazdakörrel való együttműködés egészen az iskola alapításáig vezethető vissza, amikor az intézmény igazgatója egyben a Gazdakör elnöke is volt. Hat éve szervezzük közösen a szüreti napokat az iskola területén. A második alkalommal már a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a
BKMK Jánoshalmi Járási Hivatala, illetve Jánoshalma Város Önkormányzata is bekapcsolódott a rendezésbe. Így történt ebben az évben is, amikor 2018. szeptember 14. és 16. között már az ötödik alkalommal hozott
sikert az összefogásunk. Örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is támogatásra érdemesnek találta a rendezvényünket és az
egyik gazdafórumát Jánoshalmán rendezte meg.
Az expó kínálatán az idei évben is sikerült bővítenünk. A helyi művészek
és termelők látványos kiállításai mellett a mobil kormányablak is műkö-

dött és sikeresen pályáztunk a „Generali a Biztonságért Alapítvány”-nál,
így egy napra Jánoshalmára érkezett egy mobil szűrőbusz. A busz - egy
mobil orvosi rendelő - kimondottan erre a célra lett kiépítve. Aki felkereste annak bőrgyógyászati, szemészeti, kardiológiai, belgyógyászati,
urológiai, szájüregi daganatszűrésre, ultrahangos vizsgálatokra, foglalkozás egészségügyi szűrésekre
volt alkalma.
A jánoshalmi Gazdakör ismét
re a saját traktorunkat és a versenyszántásnak megfele- a helyi termelők bemutatkozására
lő ágyekéinket is elszállítottuk. A megmérettetésen isko- helyezte a hangsúlyt, de több körlánk tanulója László Gábor a 3. helyezést, Hunyadi Ármin nyékbeli kiállító is náluk kért bemua 11. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk Szakál Lász- tatkozási lehetőséget. Nagyon örüló volt.
lünk, hogy a jánoshalmi óvodások
A szántóversennyel egy időben a kaposvári iskola diák és iskolások is bemutatkoztak a
traktoros vetélkedőt is rendezett. Az ügyességi feladatot szürethez kapcsolódó alkotásaikkal.
Zetor 5211 oktatótraktorral és Agrobil-4 pótkocsival kel- Szemet gyönyörködtető kiállításukat
lett végrehajtani. Juhász Tamás gépjavító tanulónk ebben a tornateremben számos érdeklődő
a versenyben az 1. helyezést szerezte meg.
kereste fel.
A versenyzők felkészítéséhez támogatást kaptunk a
Az expó teljes ideje alatt látogatszolnoki székhelyű Ihász Kereskedőház Kft-től is, aki a 3. hatóak voltak kiállításaink is, sokan
helyezést elért tanulónk által használt UNIA Vario 3s típu- tekintették meg Raffai Józsefné
sú eke Magyarországi forgalmazója.
Hajik Katalin, Nagy Emőke és MarGratulálunk az elért eredményekhez!

Iskolánk tanulói ismét
sikeresek voltak
Az idei tanévben 9. alkalommal rendezte meg a kaposvári AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Móricz
Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a Nemzetközi Középiskolás
Diák Szántóversenyt. A megmérettetésre a mezőgazdasági szakképzés nappali tagozatán tanuló szakgimnáziumos, szakiskolás és technikus diákok jelentkezhettek. A
szeptember 28-án kezdődött verseny középkötött talajon,
gabonatarlón kerül megrendezésre.
Intézményünk az I. kategóriába nevezett be két diákot. A feladat végrehajtása során 2 – 3 testű ágyekével
kellett ágyszántást végezni.
A tanulóink felkészítése, a szántás gyakorlása már
szeptember elején elkezdődött. A verseny helyszíné-

Gazdafórum
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával és a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal segítségével a Szüreti
Expo nyitónapján gazdafórumot tartottunk. A rendezvény
célja a közel száz érdeklődő tájékoztatása volt.
Az első előadó Madari Örs a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának főosztályvezetője volt, aki ismertette az egyes pályázati kiírásokhoz rendelt forrásokat és azt is, hogy ezek felhasználása jelenleg hogyan áll. Több esetben felhívta a
figyelmet az egyes jogcímekben még pályázható összegekre.
Székely Erika a NAK vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgatójától a meglévő kutak legalizálása tekintetében
kaphattak iránymutatást és tanácsokat a jelen lévők. Az
igazgató asszony ismertette azt az eljárásrendet, amit a felszín alatti vízkivétel engedélyezése során be kell tartaniuk,
ha az öntözés fejlesztésében gondolkodnak. Elmondta,
az ország és a gazdálkodók érdeke egybeesik ezen a

ták alkotásaikat.
Köszönjük továbbá a mezőgazdasági gépek kiállítóinak, az Szalagro
Kft-nek, a Dorker Kft-nek és az Agroprodukt Kft-nek, hogy elhozták hozzánk gépeiket és a látogatók közelebbről is megismerkedhettek a cégek
kínálatával .
Nagy sikere volt a környékbeli vadászok látványos bemutatkozásának
nem csak a gyerekek, de a felnőttek körében is. A kiállítás összeállításában a Jánoshalmi Vadásztársaság tagjai vállalták a legnagyobb szerepet,
de köszönettel tartozunk minden más kiállítónak is. Sokak figyelmét felkeltette a mélykúti Kiss- Csepregi Ákos háziállattrófeáit, valamint az állattartáshoz és a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó régi használati tárgyait bemutató kiállítása.
Köszönjük a Pöndölösök Citerazenekarnak, az Új Pávakörnek és a
borotai óvodásoknak, hogy a nyitó ünnepséget fellépésükkel színesítették.
Köszönjük a délutáni fellépők színvonalas műsorát, külön öröm, hogy
a környékbeli települések tehetségei is bemutatkoztak iskolánk színpadán. Köszönjük a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, illetve
a Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak és felkészítő tanáraiknak, a
Forgó-Beregi Fúvószenekarnak, Szederinda citerazenekarnak a bemutatkozást, illetve a mélykúti Vadvirág tánccsoportnak a fergeteges táncokat.

területen, hiszen arra kell törekednünk, hogy a gazdálkodás
eredményessége érdekében jóval nagyobb terület váljon
öntözhetővé a következő években.
A kárenyhítési rendszer tapasztalatait, valamint a gyümölcs ültetvények nyilvántartásával kapcsolatos legfontosabb feladatokat Szabó János a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Agrárügyi
Főosztály, Földművelésügyi Osztályának osztályvezetője
ismertette. Sok hasznos tanácsot kaphattak az érdeklődők ahhoz, hogy a kárenyhítési rendszerből – szükség esetén - mikor és milyen feltételekkel tudnak visszaigényelni. Meg tudhatták azt is, milyen buktatói vannak a visszaigénylésnek.
Köszönettel tartozunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
vezetőségének, - különösen Gáspár Ferenc elnök úrnak és
Farkas László alelnök úrnak - hogy a fórum megszervezésével lehetővé tették a gazdálkodók számára az érintett területeken való tájékozódást.

Köszönjük Czeller Zoltán polgármester úrnak, hogy lehetőséget teremtett a Desperado együttes meghívására. Az együttes nagy sikerű koncertet
adott az expo második napján.
A gyerekeket is sikerült bevonni programjainkba, állatsimogató, ugrálóvár, pénteken este távcsöves csillagkeresés és kézműves foglalkozások
várták őket. Nagy sikere van évek óta a jánoshalmi galambászok bemutatkozásának, de sok gyereket láttunk az idén is a kiállított dísz- és kisállatok
ketrecei környékén. Óvodás és iskolás csoportok látogattak el hozzánk, és
vettek lelkesen részt a különböző programokban. Köszönet az őket kísérő pedagógusoknak.
Örömmel látjuk, hogy egyre több látogató keresi fel intézményünket ezeken a napokon nem csak Jánoshalmáról, hanem a környékbeli településekről is. Ezúton is köszönjük minden szervezőnek, kiállítónak és támogatónak
a munkáját, segítségét.
T. P.

Köszönet a szervezésért

A Szüreti Expo leglátogatottabb rendezvénye már
hatodik éve a töltöttkáposztafőző verseny. Ez elsősorban a lelkes csapatoknak és a jó szervezésnek
köszönhető.
Az elmúlt évek során több esetben változott a
zsűri összetétele, a jelentkező csapatok, de volt
két állandó ember, aki az előkészítést és a szervezést végezte.
Taskovicsné Klárika sokat tett azért, hogy mindig hozzáértő, szakmai szempontok szerint értékelő,
elismert szakemberekből álló bíráló bizottság értékelje az elkészült ételeket. Ezen kívül biztosította a
kiváló minőségű káposztát és gondoskodott arról,
hogy a verseny díjazása is vonzó legyen a résztvevők számára.
Zadravecz György biztosította a főzés feltételeit a versenyzőkön túl a zsűri számára is. Gondoskodott a jelentkezők regisztrációjáról, az alapanyagok
beszerzéséről és kiosztásáról, de az is neki köszönhető, hogy volt elegendő asztal és ülőhely, ahol a

csapatok vendégei elfogyaszthatták az ételt. A támogatókkal rendszeres kapcsolatot tartott és biztosította, hogy a felajánlott tárgyak és eszközök eljussanak a díjazottakhoz.
A díjkiosztáskor mindketten bejelentették, hogy a
következő évtől átadják a szervezési feladatokat a
következő generációnak.
Köszönjük az elmúlt hat évben végzett lelkes
munkájukat, mert ezzel sokunknak szereztek örömet. Lehetővé tették, hogy szorosabbra fűződjek a kapcsolatok a helyi emberek között és vidékről is többen jöjjenek haza erre az alkalomra. Nekik
köszönhetően lett sikeres ez a rendezvény. Bízunk
benne, hogy szervezési tapasztalataikat megosztják
majd az utódaikkal és kapcsolataikat is felhasználva
továbbra segíteni fogják őket.
Köszönjük az önzetlenül végzett munkájukat,
kívánunk nekik sok erőt és nagyon jó egészséget.
T. P.
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A G a z d a kö r h í r e i
Tisztújítás a Bács-Kiskun Megyei MAGOSZ-nál
Nagy megtiszteltetés érte a gazdakörünket is, hiszen elnökünket Farkas Lászlót megválasztották megyei MAGOSZ alelnökének.
Elnökünknek ezúttal is gratulálunk, munkájához további sikereket kívánunk.
Fajszi Ferenc

Gazdakörünk részvétele a Jánoshalmi Szüreti Napokon
Gazdakörünk, mint a szüreti napok egyik társrendezője az idén is, a helyi szakiskola tornatermében rendezte meg a terménykiállítását. Ebben az évben az időjárás
egy kicsit megtréfált bennünket, hiszen augusztus végére
a zöldség és gyümölcs zöme már leérett, ezért tartottunk
tőle, hogy nem lesz elég kiállítandó termény. Szerencsére ez nem így lett, hiszen a tornatermet teljesen megtöltötték a kiállított termények, de itt volt a kézműves, kézimunka és festménykiállítás, valamint borászati cégek termékbemutatója is. Gyönyörködhettünk a helyi iskolások, óvodások terményekből készült ötletes szüreti kompozíciójában. Nagyon szépek voltak, az erre az alkalomra készült
gyermekrajzok is.
A vendégek megtekintették a kiállításunkat is, ahol elnökünk a gazdakör nevében köszöntötte a kiállítás látogatóit.
Menyhárt Sándor plébános úr megáldotta a kiállított terményeket, ezzel hivatalosan megnyílt a kiállításunk.
A rendezvény megnyitója szeptember 14-én, pénteken
volt. A központi megnyitó keretében Farkas László köszöntötte a vendégeket, elmondta a Jánoshalmi Gazdakör 28.
alkalommal rendezi a szüreti napokat és a terménykiállítást.
Dági József tiszteletbeli elnök munkáját méltatta és mielőbbi gyógyulást kívánt.
A köszöntők és a színpadi programok után Gazdafórum következett az iskola aulájában, a Kormányhivatal és
a NAK szakemberei előadásokat tartottak.
13 órától szüreti ételeket kóstolhatták meg a látogatók.
Szakácsainknak ezúttal is köszönjük a finom ételeket.
Három nap alatt kiállításunknak nagyon sok látogatója
volt. A rendezvény zárására vasárnap, a tombolasorsolás
keretében került sor. Ezúttal is köszönjük a sorsolásra felajánlott tombolatárgyakat.
A tombola egyik fődíját, kétszemélyes belépőt Márton-napi bálunkra, Varga Vencel nyerte. A másik két fődíjat
egy-egy ajándék kosarat Lakatos Máté és felesége nyerte. Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek.
A rendezvény zárása után gazdakörünk szerényen megvendégelte a jelenlevőket.
Ezúttal is köszönjük rendezvényünk valamennyi támogatójának,

hogy munkájával, vagy egyéb módon segített bennünket. Külön
köszönjük Taskovics Péter főigazgató úrnak az elismerő szavakat
és azt a támogatást, segítséget, amellyel hozzájárult kiállításunk
sikeres megrendezéséhez.
Fajszi Ferenc

Szüreti Napok Bácskossuthfalván

Az idén szeptember 1-én rendezték meg a Szüreti Napokat
Bácskossuthfalván, a helyszín ezúttal is a Koplaló-rét volt.
Az eseményen gazdakörünk küldöttsége is részt vett, amelyet
Fábrik Attila a Rizling Egyesület elnöke fogadta.
A ragyogó napsütéses időben családok, baráti társaságok, egye-

sületek bográcsaiban készült a csirkepaprikás. Közben a
színpadon kultúrműsor szórakoztatta a nézőközönséget.
Felléptek itt a testvértelepülések táncosai, énekesei, zenészei is. A gyermekek nagy örömére a helyi tűzoltó egyesület
bemutatót tartott locsoló kocsijával, mely habfürdővel zárult.
Helyi termelők kínálták árujukat.
Elnökünk Farkas László interjút adott a Pannon Tv-nek.
A Rizling Egyesület külön standon mutatta be egyesületi
tagjainak borait, pálinkáit és gyümölcseit.
A helyiek elmondása szerint, a nagy meleg megviselte
a szőlőtermést is.
Délben került sor a nagyszínpadon a csirkepaprikás
főzőverseny eredményhirdetésére. Ez alkalommal köszöntötte Farkas László gazdakörünk elnöke a megjelenteket,
majd átadta gazdakörünk serlegét a legízletesebb csirkepaprikás készítőjének.
Késő délutánig vidám baráti beszélgetésekkel telt el az idő.
Már esteledett, amikor küldöttségünk visszaindult Jánoshalmára.
Köszönjük vendéglátóinknak ezt a szép napot.
Fajszi Ferenc

Temerini XX. Dél-Bácskai Tökfesztivál

Ebben az évben szeptember 20-án, csütörtökön rendezte meg
a Temerini Kertbarátkör, az immár hagyományos tökfesztivált fél
hónappal korábban, mint az elmúlt évben. Ezúttal az időjárás is
kegyes volt hozzánk, egésznap jó idő volt, korábban október elején rendezett fesztivált többször zavarta meg az eső és a szél.
Küldöttségünk időben érkezett, így csütörtök lévén a heti piacon
is szétnézhettünk. A piac melletti utcában volt a rendezvény, itt állították fel a színpadot is. Először a kiállításra és a versenyre benevezett töktermések átvétele történt meg, majd délelőtt 10 órakor
a fesztivál ünnepélyes megnyitója következett. Nemsokára megkezdte munkáját a bíráló bizottság is, amelynek feladata, a töktermések mérése és a tökből készült legszebb kompozíciók kivá-

lasztása volt. Közben az utcában felállított sátraknál meg
lehetett kóstolni a tökből készült hagyományos ételeket
és italokat is. Volt itt kézműves és amatőr festők kiállítása is. Délben, a sátorban finom birkapaprikást ettünk. Itt
találkoztunk a kaposvári küldöttséggel is, akik elmondták,
hogy tanulni jöttek Temerinbe, mert a jövőben Kaposváron is szeretnének tökfesztivált rendezni.
Közben megtörtént az óriásgörhe felvágása és szétosztása. Ez nagy sikert aratott az iskolás gyerekek körében is. Ebéd után következett a színpadon a „Legszebb
konyhakertek verseny” és tökfesztivál eredményhirdetése. Elsőnek a legszebb tökből készült kompozíciók alkotói vehették át a díjakat, majd következett a leghos�szabb kolbásztök termés tulajdonosának díjazása. Az
idei rekord 288 cm hosszúságú volt. magyarországi, gárdonyi sikert hozott a legsúlyosabb töktermés kategória,
amely is idén 272 kg súlyú volt. Mindkét győztes kategória töktermés részt vesz Kikindán az országos versenyen is.
Farkas László gazdakörünk elnöke köszöntötte a jelenlevőket,
majd serleget adott át a verseny egyik díjazottjának. Az eredményhirdetés után a Kertbarátkör alelnökének meghívására tanyalátogatáson vettünk részt. A tulajdonos a felújítás során meghagyta a
régi hagyományos „paraszti” tanyaformát, de ellátta a mai kornak
megfelelő infrastruktúrával is. Volt itt már tanyaszínház, de festők
alkotótábora is. További tervek között szerepel a tanya szolgáltatásainak bővítése.
Vendéglátóinknak megköszöntük, hogy részt vehettünk a tökfesztiválon.
Fajszi Ferenc

2018. október

Állatkiállítás a Szüreti Expon
Az idén
ötödik alkalommal rendeztük meg
a Szüreti Expot, az
állatkiállítás
két külön
teremben,
az
állatsimogató az udvaron kapott
helyet. Csütörtökön
berendeztük a termeket, felállítottuk a karámot és a mini ólakat. Délután 3 után kezdtük meg az állatok behordását és elhelyezését.
Szeptember 14-én, pénteken és 15-én,
szombaton délelőtt 9 órától délután 6 óráig
a buszgarázsban Csepeli hófehér-, Magyar
páva, Alföldi dudoros posta-, Autoszex
Texan galambokkal, törpe cochin tyúkkal és
kakassal, a házmesteri lakás földszinti termében nimfa-, kecske- és hullámos papagájokkal, tengeri malacokkal, Klein Rex
nyuszikkal, sárga kanárikkal, ékszerteknősökkel, Ahát csigákkal és Amerikai csíkos
törpe hörcsöggel találkozhattak az érdeklődők. A kinti állat simogató bizonyult a legnépszerűbbnek, főleg a gyerekek körében.
Mindig akadt gondozója a cigája és a racka
bárányoknak, a borjúnak, a törpe és a házi
nyulaknak, az „Amanda” csacsinak és a
„Herceg” póninak. Az ingyen elvihető kis
cicáknak is találtunk új szerető gazdit.
Szeretnénk köszönetet mondani a kiállítóknak: AM ASZK tanüzem, Berta Flóra,
Boros Gábor, Juhász János, Király Sándor,
Kiss Gabriella, Kiss Gábor, Kiss Ferenc,
Kovács Kornélia, Kuris János, Lázár Eliza-

bett, Rácskai Róbert, Somogyi Sándor, Taskovics Sándor, Tóth Dániel, Török Norbert,
Varga Tímea; a jánoshalmi 60-as számú
Galamb Egyesületnek a ketrecek biztosításáért és felállításáért, Pethő Zoltánnak az
eleségek felajánlásáért, valamint az iskola dolgozóinak és tanulóinak a segítségért.
Az óvodás gyermekek és az általános
iskolás tanulók pénteken délelőtt a tűzoltó autóba, délután a rendőrautóba ülhettek
be. A focipályán szombaton reggel 9 órától
délután 5 óráig a „Generali a Biztonságért
Alapítvány”pályázatán elnyert egészségügyi szűrőbusznál szemészeti és bőrgyógyászati vizsgálatot, vérnyomás-, vércukorszint és koleszterinszint mérést, általános
belgyógyászati szaktanácsadást végeztek
az orvosok és a nővérek az expo résztvevőinél.
Tervezzük elérni, hogy a járás minden
településéről érkezzenek tenyésztők és az
állatok megtekintése mellett az ideinél több
állat cseréljen gazdit. Reméljük, jövőre még
több féle állattal kedveskedhetünk a látogatóknak!
Maráczi Mónika szervező

Az Agrobisnis Kft.

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben
(kukorica) történő kifizetése

2017. október 15-től (hétfő) október 27-ig (szombat) történik.
Munkanapokon: 8 00 –16 00
Szombat: 8 00 –12 00
2018.10.23-án a terménykiadás a szombati nap szerint zajlik.
A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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Vadászati kiállítás a Szüreti Expón

A Szakmunkásképző Intézet évente megrendezett Szüreti Expójának már
6. alkalommal kiemelkedő és látványos
színfoltja volt a vadászati kiállítás.
A 42 fős Jánoshalmi Vadásztársaság az idén szépen megújult teremben,
autentikusan dizájnolt, tölgyfaágakkal
díszített környezetben, külföldi és hazai
vadászok változatos és értékes kollekcióját mutatta be.
A külföldi vadászok által elejtett
vadak trófeamustrájában látható volt
egy közel 10 kg-os, aranyérmes gímszarvasbika, összesen 2 aranyérmes,
3 ezüst és 2 bronzérmes trófea. A mélykúti, rémi, borotai vadászok
trófeái mellett a jánoshalmiak afrikai vadászzsákmánnyal szerepeltek, s többen közreműködtek a 18 darabból álló, látványos és változatos őztrófea kollekció elkészítésében.
A vadászok többéves gyűjteménye most is sok érdeklődő látogatót vonzott, akik szóban, s többen írásban is gratuláltak „a társaság
vadászainak gyönyörű trófeáihoz, a kiállítás berendezéséhez és
megszervezéséhez!” „Fantasztikus kiállítás! Köszönjük az élmény!”
Hugyi Mihály a kiállítás lelkes, önkéntes szervezője, koordinátora és egyik kivitelezője tájékoztatásként elmondta, hogy tudatosan törekednek egyre értékesebb és változatosabb vadászati tró-

feák, emlékek, eszközök bemutatására.
S minden évben igyekszünk valami különlegességgel is emelni a színvonalat - mondta - így most a kuriózumunk egy kitömött albínó, fehér vaddisznó volt, mely a vendégkönyv beírása szerint is rendkívüli módon felkeltette a látogatók érdeklődését: „Ritkaságok, érdekességek, de isteni szépek!”
- Köszönetemet tudom kifejezni a vidéki és helyi vadászoknak a kiállítás építésében. Valóban, mi vadat tisztelő vadászok szeretnénk közelebb kerülni a civil
emberekhez bemutatva nemcsak a trófeakikészítést, de rámutatva a vadászok szerepére a vadállomány
természetes kiválasztódásában, a vadpopuláció nemesítésében is.
Fekete István gondolatai közel állnak hozzánk:
„A vadászatot egyáltalán nem a lövés tudománya, nem a gyilkolás és nem az étel, a bőr s a trófea jelenti, hanem mindez együtt,
és még sok sok minden, ami túl van ezeken. Ősi örökség ez, amit
egyik ember örököl, a másik nem. Ősi harc ez a család táplálékának megszerzésére, kutatási vágy, megfigyelés, tudásszomj,
kalandkeresés, gyűjtési szenvedély, erdők, mezők, nádasok szeretete ... és ha nem szólhat a puska, akkor is!
Zadravecz Mária

Sajtóközlemény
Mozgásban az egészség és vele együtt a régió is
2018.09.11
Lead:

Projektnyitó rendezvényt tartott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Egyesülete a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos EFOP-1.8.6-17-2017-00050 azonosító számú projekthez kapcsolódóan. A Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében tartott rendezvényen az Egyesület elnöke Horváth Zoltán, valamint a projektmenedzser Petrócki Ádám ismertették a részleteket az érdeklődőkkel, kedden.
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A dietetikus
tanácsai

Késő őszi vitaminbomba
a sütőtök
A főleg októberben beérő tök Mexikóból
és Texas vidékéről származik, a spanyolok hozták be Európába Amerika felfedezése után. Hazánkban is nagyon régen termesztik táplálkozás-élettani értékei miatt. A
sütőtök, második világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak
számított.
A népi gyógyászatban, a régi időkben
a tökmagot húgyhólyag- és veseproblémákra, húgyúti- és májbetegségek kezelésére, a terméshúst pedig sebgyógyításra használták.
Már a sütőtök narancssárga színe elárulja számunkra, hogy tele van béta-karotinnal. Ebből képződik az A-vitamin, ami rendkívül jó hatással van a szervezetre. Ez a
zsírban oldódó vitamin fontos a jó látás és
az egészséges nyálkahártyák egészsége
szempontjából.
Közismerten magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, ami remek immunrendszer erősítő és a daganatos betegségek megelőzésében is segíthet. Emellett a tökmagolaj magas omega-3 zsírsav tartalmáról sem szabad megfeledkeznünk, ami a keringési rendszer egészsé-

ge szempontjából szintén nagyon fontos
A sütőtök termése gazdag C-vitaminban,
ami támogatja az immunrendszert, így
könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás, meghűléses
megbetegedéseket.
A sütőtökben lévő rostok segítik az
emésztést. A kálium pedig szervezetünk
folyadékháztartásának szabályozásában
játszik szerepet. A sütőtök terméshúsának
kalóriatartalma alacsony, vitaminban gazdag és egészséges.
A sütőtök a hidegebb hónapok kedvelt
étele. Számtalan variációban felhasználható, és fogyasztható ugyanúgy főtételként, mint nassolni valóként. Ráadásul nem
csak finom, de a benne lévő vitaminoknak
és ásványi anyagoknak köszönhetően az
egészségre és a külsőre is jótékonyan hat.
Nevével ellentétben azonban nem csak
sütni lehet, finom desszerteket, leveseket,
köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből.
Ez a megfelelő időszak, ha friss sütőtököt szeretnénk, úgyhogy használjuk ki!
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Projektnyitó rendezvényt tartott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Egyesülete a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos EFOP-1.8.6-17-2017-00050 azonosító számú projekthez kapcsolódóan. A Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében tartott rendezvényen az Egyesület elnöke Horváth Zoltán, valamint a projektmenedzser Petrócki Ádám ismertették a részleteket az érdeklődőkkel, kedden.

A sport és az egészség már egy jó ideje szerves része a Hódmezővásárhelyen és környékén szervezett rendezvényeknek. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Egyesület a Mozgásban az egészség című projektjével viszont Bács-Kiskun és Békés
megyét is bevonta Csongrád megye mellett az aktív sport és szűrőprogramok világába. A projektnyitó rendezvény a Rádió 7-el együttműködve valósult meg. A moderátor Lauscher Zoltán volt, a
Rádió 7 hírszerkesztője, valamint Dudás Róbert és Fazekas Gábor segítettek a technikai problémákban, míg Arany
Edina fogadta a vendégeket és segédkezet nyújtott a szervezésben is.
Az elnyert, közel 247 millió forintból futófesztiválokat,
rendszeres szűrőprogramokat és további közösségi sportprogramokat fognak szervezni nem csak az egészséges, hanem a fogyatékossággal élő érdeklődők számára
is. Petrócki Ádám, a projekt menedzsere a Rádió 7-nek
elmondta, hogy a pályázat keretében közel 60 településen lesznek rendszeres mozgásprogramok és nagyrendezvények.
„A 36 hónapos keretidő alatt futófesztiválok és nagyrendezvények lesznek megyénként évente egy alkalommal,
valamint évente hat alkalommal rendezünk fogyatékosok
napját is, ahol a szellemi és testi fogyatékos személyeket
szeretnénk megmozgatni. Augusztus elején lezajlottak az
első mozgás éjszakája rendezvények Hódmezővásárhelyen, Jánoshalmán és Mezőkovácsházán. A három alkalmon több mint 1200-an
vettek részt” – tájékoztatott Petrócki Ádám. Hozzátette: szeptember végén lesz az első futófesztivál Csengődön.
A projektnyitó rendezvényen Horváth Zoltán, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Egyesület elnöke köszöntötte az
érdeklődőket. Elmondta, hogy 36 hónapon keresztül három megyében teljesen ingyenesen lesz a lakosoknak lehetősége sport és szűrőprogramokon részt venni.
„A 36 hónap alatt folyamatosan szűrve és mérve lesznek a programban
résztvevők és az idő leteltével mérhető eredménye lesz a projekt sikerének. Azt gondolom, hogy nagy siker és nagy felelősség az, hogy az elnyert
pénzt hatékonyan költsük el” – tájékoztatott Horváth Zoltán. Kiemelte, hogy
az egészségfejlesztési irodákkal szorosan együttműködve sikerült megvalósítani.
A projektnyitón Petrócki Ádám elmondta, hogy az elnyert összegből több
eszközt is vásároltak, mely segíteni fogja a helyi lakosok egészségi állapotának javítását, felmérését. Kettő, darabonként 5 millió forint értékű testös�szetétel analizáló készülék is beszerzésre került. Ezek mellett vásároltak
többek közt 500 db tornaszőnyeget, 100 step padot, 150 pulzusmérőt, valamint a nagy rendezvényekhez szükséges kellékek is beszerzésre kerültek.

„A lelket kell meggyógyítani ahhoz, hogy a sejtek egészségesek legyenek.”
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban működő Egészségfejlesztési Iroda bővítésre került
az EFOP-1.8.20-17-2017-00035 azonosítószámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének
átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” elnevezésű projekt keretében a mentális (lelki) egészség
funkcióval (LEK).
A járás lakossága számára ingyenes lelki egészségfejlesztési, mentális jóllétet segítő programokat szervezünk. Ezekről hamarosan részletes tájékoztatást adunk.
A projekt megvalósításának időtartama: 2018. július 01.
– 2020. június 30.

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett
Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán E.V.
Bajai utcai tápboltjában és
tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás!
Elérhetőségek :
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu
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ELKÉSZÜLT A TEMPLOM MELLETTI
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2018. október

Hangya ABC és
Non-Stop mini ABC

MEGHÍVÓ

Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Októberi kiemelt ajánlatunk!
FL pástétomok 105g

129-Ft/db

(1228,58Ft/kg)

Pick sertés párizsi

1599-Ft/kg

Hell classic energiaital 250ml

179-Ft/db

(716-Ft/l)

Kutyakonzerv 1240g

288-Ft/db

(232,26Ft/kg)

Kőbányai dobozos sör alk.:4,3%(V/V) 199-Ft/db

(398-Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

A Városgazda Kft befejezte a templom melletti csapadékvíz elvezető árok építését. A munkálatok során felhasználásra kerültek a közfoglalkoztatás keretében készített mederelemek, továbbá a korábbi járdaépítések helyéről felszedett járdalapok. Így a városi költségvetést ez a beruházás nem terhelte. Ezzel egy időben a templom felőli tujasor is rendezésre került és a terület is "kisímult".Reméljük sokunk megelégedésére szolgál a hasznos
beruházás. Itt kérjük meg a T. Lakosokat vegyék figyelembe, hogy azon az oldalon megállni TILOS!

„Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.”
(Vörösmarty Mihály)
Ezért a találkozásért, amely a házasságban vált véglegessé, hívjuk közös
hálaadásra nov. 25-én, vasárnap a 10
órás szentmisére évfordulót tartó testvéreinket, akik 5,10,15 stb. évvel ezelőtt
kötöttek egyházi házasságot. Kérjük,
jelezzék a plébánia irodájában részvételi
szándékukat (77/401-048).
Sándor atya plébános

BOR

A MINDENNAPOKRA!

STÍLUS ÜZLET
SZEPTEMBERI AKCIÓJA

Műszaki
kereskedés

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízásá
ból 2018. augusztus hónapjában a következő elhunytak kegyeleti
ügyintézését segítette, illetve temette el:
Horváth Sándor
Tipari István
Lendvai Józsefné
sz: Nagy Mária
Pálföldi Jánosné
sz: Krizsák Mária

élt: 63 évet
élt: 77 évet
élt: 86 évet
élt: 76 évet

Kiss Pongrác
Huczek Jánosné
sz: Magyar Terézia
Csillag Lajosné
sz: Tukacs Ilona

élt: 86 évet
élt: 79 évet
élt: 95 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

––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

Muffin-sütő (12 db-os): 890.– Ft
Papír zsebkendő (200 db-os): 139. – Ft
Gumilabda (22 cm): 200. – Ft
Fém reszelő 4 oldalú: 339. – Ft
További akcióinkat keresse
üzletünkben!

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

2018. október 17-én
lesz kirakodó vásár

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő telefonszáma: 06-30/565-37-58
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A Jánoshalmi FC
októberi tájékoztatója
Szeptember 2:
Felnőtt Megyei I. o. mérkőzés
Jánoshalmi FC- Lajosmizse 1: 1 (1: 0)

A JFC gólszerzője: Balázs Dávid Mihály
Nenad Florin vezetőedző: Sajnos ismét kihagytuk a legnagyobb
helyzeteket is.
U-19 mérkőzés:
Jánoshalmi FC- Lajosmizse 0.1 (0: 1)

Fenyvesi Ferenc edző: - Annak ellenére, hogy jó csapattól kaptunk
ki- nyerhettünk volna ha koncentráltabbak vagyunk.
Szeptember 9.
Felnőtt megyei I. o. mérkőzés
Szabadszállás-Jánoshalmi FC 2: 0 (0: 0)

Nenad Florin vezetőedző: -Ezen a mérkőzésen látszódott igazán,
hogy a szerdai kupameccsek miatt néhány játékos fáradt.. Ettől
függetlenül nem jól játszottunk.
U-19 mérkőzés:
Szabadszállás-Jánoshalmi FC 1:5 (0:3)

Gólszerzőink: Nemes Martin 4, Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc edző: Jól játszott csapatunk, s akár két számjegyű
győzelmet is arathatott volna.
Szeptember 16
Megyei I. o. mérkőzés
Jánoshalmi FC-Harta 6:0 (3:0)

Gólszerzők: Várda Ákos3, Maravic Zdravko, Jesic Alekszandar,
Lajos Lóránt Attila (öngól)
Nenad Florin vezetőedző: Kitűnő felfogásban játszott csapatom.
Nem hagytunk ellenfelünknek lehetőségeket. Gratulálok a fiúknak.
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Harta 2:1 (0:1)

Gólszerzőink: Délceg Dusán, Lazic Stefan
Fenyvesi Ferenc edző: - Küzdelmes mérkőzésen kerekedtünk
ellenfelünk fölé.
U-16 mérkőzés
LUA Baja-Jánoshalmi FC 5:0 (1:0)

Gólszüreti kupa 2018

Szeptember 23:
Magyar Kupa fő táblás mérkőzés
Jánoshalmi FC- Füzesgyarmat 2:3 (hosszabbításban)

Mintegy 300 néző előtt csapott össze a két -egymás számára ismeretlen csapat. Az NB-III-as vendégek irányították a mérkőzés első
szakaszát, s a vezetést is megszerezték. A hazai csapat ez után
erősített, s kiegyenlített, majd egy szép góllal átvette a vezetést. A
mérkőzés hajrájában sajnos, egy potyagóllal kiegyenlített a Füzesgyarmat, (2: 2) s következett a hosszabbítás, amelyben a vendégek
gólt szereztek, a JFC viszont nem tudott egalizálni.
Nagy küzdelemben egyenrangú ellenfele voltunk a vendégeknek
Szeptember 29.
U-16 mérkőzés:
Érsekcsanád-Jánoshalmi FC 3:4 (3:3)

Gólszerzőink: Pesti Jenő Henrik, Dobi Áron, Király Kevin Péter,
Pálfi Norbert
Fenyvesi Ferenc edző: Gratulálok csapatomnak a küzdeni tudásért.
Szeptember 30.
Megyei I.o. mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kelebia 3:0 (2:0)

Gólszerzők: Várda Ákos2, Andelic Nemanja
Nenad Florin vezetőedző: A második játékrészben naggyá tettük
a kelebiai kapust .Legalább még 3-4 gólt kellett volna szereznünk.
U-19 -mérkőzés:
Jánoshalmi FC-Kelebia 3:0 (2:0)

Gólszerzők:
Délceg Dusán, Hajdú Hunor Ferenc, Lazic Stefan
Fenyvesi Ferenc edző: - Csapatom időnként szép támadásokat
vezetve biztosan győzött.
A JFC következő hazai mérkőzéseokt.14-én 15.00-kor lesz,
ekkor a Kiskunfélegyházát fogadjuk.

Nem sikerült a szezonnyitó mérkőzésünk, mert a hazaiak sokkal
jobban játszottak.

Horváth Mihály elnök

Női Labdarúgás Jánoshalmán!

A kiélezett küzdelem közepette az Arany Bácska Egyesület már
a jövőképet tervezi. A csapatunk létszámát jó játékosok igazolásával tovább szeretnénk bővíteni és jövőre megcélozzuk az NB II-őt.
Ezen dolgozunk, tervünknek van realitása.
Az edzések rendben zajlanak Kisa Péter kitűnő edző irányításával, aki teljes mértékben élvezi az Egyesület bizalmát, és Vele
hosszú távon gondolkodunk, mivel az elvárásoknak minden téren
megfelel.
A csapaton belül egy egészséges versenyszellemnek kell, hogy
legyen.
Az edző dönti el mindenkor, hogy kit küld pályára. Ezt pillanatnyi forma, erőnlét, illetve játéktudás határozza meg. A játékosokon
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múlik, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljenek.
Az eredmény biztos tudatában a cserejátékosok is kapnak játéklehetőséget.
Az összes igazolt játékos egyformán részesül a kedvezményekből.
Szeretnénk első helyünket továbbra is megtartani és Bajnokságot nyerni!
Köszönjük támogatóink segítségét, és kérjük, maradjanak
továbbra is a csapattal.
Ferenczi László
Egyesületi Elnök

Átadták a műfüves pályát.

A Jánoshalmi Gazdakör szokásaihoz
híven idén is szervezett sporteseményt, a
2018-as Szüreti Expó programsorozat színesebbé tételére, tarkítva ezzel a rendezvény sokszínűségét!
Mint minden évben
idén is a
gyerekek
vehették birtokba a Dr.
Fenyvesi
Máté Sportcsarnok küzdőterét, és
szállhattak harcba
a Gólszüreti
kupáért! De
nem csak
kupát és futballélményt
szerezhettek
ezen
a napon a
kis focisták,
hanem Farkas Lászlónak,
a
Jánoshalmi Gazdakör Elnökének, és a
Jánoshalmi Önkormányzatnak köszönhetően,
minden gyermek kapott almát, fél literes üdítőt, pogácsákat és csokoládét!
Szükség is volt az energiára, mivel 5 csapat kapott meghívót, név szerint: Jánoshalma, Kunfehértó, Mélykút, Csátesz és Felsőszentiván, ahol a csapatok körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással, tehát mindenki játszott mindenki ellen.
Ez azt jelentette, hogy minden gyerek több,
mint egy órát aktívan focizott ezen a napon!
A teremtornán leginkább szembetűnő volt a gyerekek sportszerűsége, küzdeni tudása és győzni akarása. Ebből
a hármas összetevőből nagyon izgalmas és élvezhető meccsek kerekedtek.
Végül a Csátesz együttese nyerte meg

a tornát, ami borotai, rémi, és csávolyi
gyerekekből összeállított csapat. Második helyen végzett a Jánoshalma, akik
nagyon ügyesen fociztak és csak azért
nem tudtak győzni, mert a Csáteszban

egy-két évvel idősebb gyerekek játszottak!
Harmadik helyen végzett a Kunfehértó csapata, akik tavaly is a dobogón végeztek!
A díjátadásnál Farkas László buzdító
szavai zárták be a tornát, valamint segített átadni a különdíjakat, kupákat, és az
édességeket! Többek között a torna gólkirályának járó serleget is, amit a jánoshalmi Gáspár Zalán szerzett meg, aki 6 találatot jegyzett!
A gyerekek lelkesedése és jó kedve egy
remek visszajelzés volt, hogy a Jánoshalmi
Gazdakör kezdeményezése egy nagyszerű program, ami az ígéretek szerint jövőre
folytatódik tovább!
Sz. K.

Az Agroprodukt Kft.

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben
(kukorica) történő kifizetése

2017. október 15-től (hétfő) október 27-ig (szombat)
történik.
Munkanapokon: 8 00 –16 00
Szombat: 8 00 –12 00
2018.10.23-án a terménykiadás a szombati nap szerint zajlik.
A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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TORKOS HÉTVÉGE A
GÁLA ÉTTEREMBEN
2018. október 12-13-14-én

Márton-napi hétvége
Jövőre 100 éves lesz a Jánoshalmi FC. Ebből az alkalomból több beruházás is megvalósulhatott az egyesület háza táján. Többek között
felújításra került a mobil lelátó, és szeptember végén átadásra került az új műfüves pálya is. Az átadóra ellátogatott az MLSZ több megyei
vezetője, a JFC vezetőségének, és a helyi politikai közélet képviselői. A résztvevők megtekintették a legifjabb utánpótlások edzését is az
új pályán. .
Még az idei évben várhatóan megépül a sportpálya új kerítése is. Elkészült a pálya használatának rendje, melyet itt találnak. Kérjük a
pályát használni szándékozókat hogy ezt tartsák is be, hogy minél tovább élvezhessük ezt a korszerű létesítményt!
ikor

a Gála étteremben
2018. november 9-10-11-én

Várjuk Kedves Vendégeinket!
Asztalfoglalás: 06-77-402-236

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

18. oldal

Rendőrségi
hírek

2018. október

Ajándék a gyermekek biztonsága érdekében

Itt van az ősz.... közlekedjünk körültekintően
Közlekedőink figyelmébe:
A közlekedésben is érezhető az ősz. Reggelente egyre gyakrabban találkozhatunk köddel, a talaj közelében
párával, az úttesten páralecsapódással. Ez önmagában
is a fékút növekedését okozhatja. Azonban ha ehhez
hozzávesszük a szabálytalanul végrehajtott földszállításokat, őszi betakarítással járó szállításokat (letakarás
nélküli, elszóródó rakomány), akkor a baleseti veszély
még fokozottabban növekszik.
Az úttestre hullott faleveleket a gumiabroncsok futófelületének profiljai nem tudják az úttest és a kerék között
lévő „szennyeződést” „kiporszívózni”, eltakarítani. Ez
már száraz útviszonyok esetén is jelentősen ronthatja a tapadási viszonyokat. Esővel, vagy párával párosulva olyan körülményeket teremthet, mely jelentős balesetveszéllyel jár.
A jármű technikai kezelése egyre inkább a finomabb
és megfontoltabb mozdulatokat igényli.
A meteorológiai szolgálat gyakori változó fronthatásokat említ, mely az embereknél – egyéni érzékenységtől függően – ingerültséget, fáradékonyságot, tompultságot, a figyelem-koncentráció csökkenését okozhatja. A
baleseti kockázat megnövekszik, de ne akarja igazolni a
már bebizonyított tételeket.
A nappalok rövidülnek, a rossz illetve korlátozott látási viszonyok gyakoribbá válnak. Emiatt is egyre inkább
növekszik a járművek kivilágításának fontossága. Ne
felejtsék el a jármű világítását elindulás előtt, illetve a
menet közbeni pihenők alkalmával ellenőrizni. A járművet ne csak akkor világítsuk ki, ha már semmit nem
látunk. A jármű világításának elsődleges szerepe a LÁTHATÓSÁG !
Az időjárás kedvező alakulása miatt még továbbra is
számítanunk kell egy nyomon haladó járművek (kerékpár, segédmotoros-kerékpár, motorkerékpár) közlekedésére is.
A gyalogos nem azért van az úttesten, hogy elüssük,
hanem át szeretne menni, ezért vigyázzunk rájuk. Fokozottabban igaz ez a gyermekekre és idősekre.
Ha valaki a közúti közlekedés során betartja a sebességhatárokra vonatkozó előírásokat, még ne tekintsük
„mazsolának”, mert lehet, hogy nagyobb vezetési gyakorlattal rendelkezik, mint a „sietős autós”.
A tél közeledtével időben cserélje le gumiabroncsát télire. Már +7°C külső környezeti hőmérsékletnél a téli gumiabroncsok előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a nyáriak. A hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a téli gumiabroncsok előnyei
mutatkoznak meg. A téli gumiabroncs olyan befektetés, mely a biztonság növekedésében jelentkezik, bár
a gondolkodást és a megfontoltságot nem helyettesíti.
police

Or vosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!

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

Ügyeleti beosztás:

2018. október 5. Dr. Podobni Ágnes, 6. Dr. Schütz Nikolett, 7. Dr. Szabó Veronika, 8. Dr. Podobni
Ágnes, 9. Dr. Kovács Tamás, 10. Dr. Ferencz Edit, 11. Dr. Király Zsófia, 12. Dr. Szabó Veronika, 13.
Dr. Podobni Ágnes, 14. Dr. Schütz Nikolett, 15. Dr. Hollósi Renáta, 16. Dr. Kovács Tamás, 17. Dr.
Podobni Ágnes, 18. Dr. Szabó Veronika, 19. Dr. Fehértemplomi Katalin, 20. Dr. Fehértemplomi Katalin, 21. Dr. Fehértemplomi Katalin, 22. Dr. Szabó Veronika, 23. Dr. Schütz Nikolett, 24. Dr. Podobni Ágnes, 25. Dr. Hollósi Renáta, 26. Dr. Szabó Veronika, 27. Dr. Szulcsán Dénes, 28. Dr. Szulcsán
Dénes, 29. Dr. Király Zsófia, 30. Dr. Kovács Tamás, 31. Dr. Podobni Ágnes,

Az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának közreműködésével Jánoshalma Rendőrőrs az idei évben „
Iskolakezdési kampány „
keretein belül apró ajándékkal lepte meg az elsős
tanulókat.
2018.
szeptember
3-án ellátogattunk az illetékességi területünkön működő iskolákba és kiosztásra kerültek az elsős tanulók részére fényvisszaverő
csíkokkal ellátott hátizsákok, fényvisszaverő matricák,
karkötők és egy üzenőfüzet, melyben havi lebontásban
különböző baleset-megelőzési feladatok és más hasznos információk találhatók.
Megjelentünk a jánoshalmi Hunyadi Jánosa Általános Iskolába, a Szent Anna Katolikus Iskolában, Mélykúton a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában,

Rémen, Borotán és Kéleshalmán az Általános Iskolában.
A kampány legfőbb célja, hogy láthatóbbak legyünk
a közlekedés többi résztvevői számára.
Köszönettel:

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja
Megjelenik: havonta

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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Tisztelt Vásárló!

Amennyiben 2018. október 1-től 10 ezer forint felett vásárol a CBA
üzletlánc Dózsa György utca 75 szám alatti boltjában, vásárlását
kérésére Jánoshalma belterületén ingyen házhoz szállítjuk.
Az akció visszavonásig érvényes!

Kristály cukor 1/1			
Rizs 1/1 					

Az akció a készlet erejéig tart

149,– Ft
270,– Ft			

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Petróczky Ferenc

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

Hegyi Tamás r. főtörzsőrmester
Jánoshalma Városi Baleset-megelőzési Bizottság titkár, előadó
Jánoshalmi Önkormányzati
Tűzoltóság hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2018. szeptember hónapban

született:
Fenyvesi Máté (Anyja neve: Csizmadia Éva), Jakab Nikolász (a.n.: Kurucz
Julianna), Kolompár Nikolász (a.n.:
Kolompár Borbála), Lakatos Nimród
Roland (a.n.: Kolompár Heléna), Kolompár Bianka (a.n.: Rafael Klaudia Amanda), Dugolity Izabella Melissza (a.n.:
Klinkó Henrietta), Kalányos Noel (a.n.:
Kővári Tamara).

Házasságot kötött
Bódi Janka – Müller Attila
Balázsevics Nikolett – Csernók Tamás

