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Több neves évfordulót ünnepelünk
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„Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja a nevezetes első Béla, a hírneves András király öccseura; alkotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az állam, sőt az egész
Pannónia annyira rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy
boldog István király ideje óta törvények, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. Minden korábbi
állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni”–

A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12
tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az erről
szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslatot Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt (KDNP) kezdeményezte. Az indítványt támogatta a Fidesz, a KDNP és a Jobbik frakciója, míg az
MSZP ellene foglalt állást arra hivatkozva, hogy a javaslat „rontja Magyarország jó szomszédi kapcsolatait és nem szolgálja a határon túli magyarok érdekeit”. Az MSZP-ből 55-en a nem gombot nyomták meg, az LMPből 12-en tartózkodtak.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt,[6]
és az napra a 90. évfordulón, 2010. június 4-én hatályba is lépett.

A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor a király 1083-ban saját nemzetéből adott szent példaképeket a magyar
népnek: júliusban pápai engedéllyel szentté avattatta András és Benedek zoborhegyi remetéket, majd Gellért püspököt, augusztus 20-án István
királyt, november 5-én pedig Imre herceget.
III. Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta.
Mit tanulhatunk szent királyunktól? Mindenki keresse meg a saját életében!
Sándor atya plébános
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valamint az utána következő héten is sok újdonsággal, érdekességgel színesítik a programokat. A város vezetése meghívására idén is érkeznek
a testvértelepülések küldöttségei erre az alkalomra, tekintettel arra, hogy
több jubileum megünneplésére is sor kerül.

Gyermekek ünnepe
Rafajnaújfalu-Jánoshalma 20 éves, Tusnádfürdő-Jánoshalma 20 éves,
Korond-Jánoshalma 20 éves, Nawojowa-Jánoshalma 10 éves testvérvárosi kapcsolatának megünneplése Ünnepi Testületi Ülés keretében történik. Az idei ünnepségsorozat Jánoshalma várossá nyilvánítása 30. évfor-

olvassuk Szent László 1192 után keletkezett legendájában.
László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás kísérte. Vallásos
lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte. Még jóformán fel sem serdült, máris viszontagságos időket kellett átélnie: a testvérharcot András
király és apja, Béla herceg, majd az évekig húzódó viszályt Salamon király
és Géza bátyja között. Így korán megedződött az élet iskolájában, s korán
előkészült küzdelmes uralkodói éveire. Az ő feladata lett ugyanis a belső
rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása.

„Hiszen nem kételkedett, hogy minden, ami számára kívánatos: Isten, s minden lelki erénye az ő felségére irányult; megőrizte
a királyi méltóságot, kinek-kinek megadta a magáét, Istent magáért szerette, a világi hívságokat Isten kedvéért. Hűséges és odaadó
volt tehát a Teremtőhöz fogadalmakban és felajánlásokban, jóakaratú a népével, bőkezű a külföldiekkel, adakozott az alattvalóknak,
irgalmazott a megkínzottaknak, s az elnyomottak hatalmas megszabadítója volt. Jóságos hát indulatában, megfontolt a tanácskozásban, igazmondó a beszédben, állhatatos az ígéretben, igazságos az ítéletben, derűs a korholásban,”
„Ezért az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelve olyannak mutatkozott, hagy alattvalói inkább szerették, mint félték. Mert az ország kormányzása néki nemcsak rangot adott: gondot is. Nem a maga, hanem –az apostol szerint –Jézus Krisztus
javát kereste (vö. Fil. 2,21) kesergés nélkül. Ezért a tények s elnevezésük sajátságai miatt mintegy nevét változtatva, minden népe
kegyes királynak hívta.”

Ebben az évben június 20-23. között kerül megrendezésre a Jánoshalmi Napok 2019 rendezvénysorozat. A kísérő rendezvények már előtte való,

dulójának jegyében zajlik.

Az idei Gyermeknap városunkban több időpontban voltak rendezvények. Felvételünk a Szent Anna Óvodában készült. A Városi Gyermeknap Június 2-án, lapzártánkkor volt.

FELHÍVÁS ÖNKÉNTES
MUNKÁRA !

A Városgazda Kft 2019 júniustól önkéntes munkát szervez.

A kezdeményezés lényege, hogy akik szívesen részt vennének a
város alkalomszerű szépítésében a városi közterületek rendezésében
lehetőséget kapjanak szervezett formában kisebb munkák elvégzésére. E munkalehetőséget havonta szeretnénk biztosítani. A Kft a munkavégzéshez az eszközöket a védőfelszerelést és a kiszolgáló személyeket biztosítja.
Jelentkezni az alábbi munkákra lehet: fűnyírás, szemétgyűjtés, virágágyás rendezés, söprögetés, lomb- és fűgyűjtés
Jelentkezni lehet: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3. Városgazda Kft
ügyfélszolgálat
Jelentkezési határidő: 2019.06.12. 16.00óra
Munkavégzés ideje: 2019.06.14. 14.00 – 18.00 óráig.
Találkozási pont: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3. hátsó udvar 14.00 óra

Asztalfoglalás
A Jánoshalmi Napokon, június 22-én szombaton a szokásos helyeken (Molnár János utca, Béke tér ) lehetőség van
bográcsos főzésre. Asztalfoglalás: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár (Jánoshalma, Kossuth u. 3., 06-77/
850-220)
kedd, szerda, csütörtök 11-től 17 óráig, pénteken 9-től 17
óráig, szombaton 8-tól 12 óráig.
Egy sörasztal (két paddal) 2000 Ft.

A szervezők, a rendezvényt lebonyolító Imre Zoltán Művelődési Központ
munkatársai idén is minden korosztály számára értékes, tartalmas programokat kínálnak az érdeklődőknek. Fellépnek a helyi művészeti csoportok, az oktatási intézmények, művészeti iskolák növendékei, számos kiállítás, koncert, hangverseny, színpadi produkció várja a rendezvények helyszínére kilátogatókat. A rendezvény a hagyományoknak megfelelően idén
is helyt ad a kiállítóknak, vásári árusoknak. Különlegessége lesz az évfordulós rendezvénynek, hogy az Önkormányzat kiadásában és pénzügyi

támogatásával megjelenik Magyari László Jánoshalmi Képeskönyv című
kiadványa, a Jánoshalmi Fotótár anyagából, amihez az érdeklődők hoz-

zájuthatnak a könyv bemutatóján, és a rendezvény ideje alatt a Főtéren.

A város vezetése ezúton is hívja és várja a Jánoshalmiakat a Jánoshalmi Napok rendezvénysorozatra, jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kíván minden kedves érdeklődőnek!

Helyfoglalás
Tisztelt Kézművesek, Árusok, Vásározók, Kereskedők!
Várjuk Önöket a Jánoshalmi Napokra,
mely 2019. június 21-22-én kerül megrendezésre.
Jelentkezni lehet:
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár,
Tel: 06-77/850-220
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Szövetségben a
gazdákért

Emlékgyűrűvel díjazott

Gyémántdiplomás

Nagy István agrárminiszter volt a vendégünk Jánoshalmán, aki Bányai
Gábor országgyűlési képviselő meghívására érkezett, a Szövetségben a
magyar gazdákért fórumsorozat utolsó állomásai egyikén. A fórumra az AM
ASZK aulájában került sor, ahol miniszter urat Czeller Zoltán polgármester,
és Taskovics Péter, az iskola főigazgatója fogadták.

Székesfehérváron a Honvédelem Napja alkalmából Dr. Gyuricza Béla
vezérezredes emlékére alapított Gyuricza Béla Emlékgyűrű Díjat kapott
Sere Mihály, a HTBK Jánoshalmi Szervezetének az elnöke.

Játszótéri kerítés
Dr Hőnig Ferencné sz. Mile Mária oklveies mezőgazdasági mérnökként
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1959 február 26-án szerzett diplomát.
A hatvan éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége elsimeréseként a
közelmúltban a Gödöllői Szent István Egyetemen át vehette a Gémántoklevelet.

Aranydiplomás

A játszótéren május 1-jén ünnepélyes keretek között átadásra kerültek
az új játékok. A tér biztonságosabbá tételének érdekében a Városgazda Kft.
munkatársai elkezdték a létesítmény kerítésének építését, és egy ivókút is
készül. Az iskolákba, és az óvodákba kitettük az erről szóló figyelemfelkeltő felhívást. A munkálatok befejezéséig köszönjük szíves türelmüket, amiért a gyermekek nem használhatják a játszóteret!

TISZTELT SZÜLÖK! KEDVES GYEREKEK!

Gidai János okleveles villamosmérnök, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen 1969. év szeptember hó 4. napján 268/1969 számon szerzett oklevelet, az ötven éven át kifejtett szakmai tevékenysége elismeréséül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aranyoklevelet állított ki
számára, amelyet a közelmúltban vehetett át.

Tájékoztatni szeretnénk minden érintettet, hogy a parkban
lévő központi játszótér kerítésépítési munkái megkezdődtek.
Ezért a játszóteret átmenetileg a munkák befejezéséig használni nem szabad!
Az építés idejére szalaggal körbekerítettük a játékokat.
Az építés befejezése után egy szép környezetben lévő megújult játszótér várja a gyermekeket.
Az építés kezdete: 2019.05.20.
Az építés várható befejezése:
2019.06.14.
Köszönjük a megértést és a segítő együttműködést!
Jánoshalma Városi Önkormányzat

Nagy István miniszter úr arról tájékoztatta a jánoshalmiakat, hogy a gazdák által indított, „Petíció a magyar gazdákért!” aláírásgyűjtése a vártnál
is sikeresebb, azt már több százezren aláírták országszerte. A petíciót az
Európai Unió Közös Agrárpolitikáját érintő változásai, tervezett forráscsökkentések ellenében indították el a magyar gazdák, mely mellett a kormányzat teljes mellszélességgel kiáll, és nem fog tántorítani a gazdákat súlyosan érintő tervezett változtatások visszavonásáig.
A hónap elején még aktuális, az egész ország mezőgazdaságát érintő téma volt a súlyos aszály. Emiatt a kormány életbe léptette a vízhiányos
időszakra vonatkozó rendeletét, mely alapján a gazdák egy hónapig ingyen
locsolhatták a területeiket. Az Unió javaslata szerint a KAP-ból a földalapú

támogatásokat 15 százalékkal, a vidékfejlesztési forrásokat pedig 25 százalékkal csökkentenék, mely elvonás alá kerülő forrásokat a migránsok
letelepítésére, beilleszkedésük támogatására fordítanák a gazdák helyett.
Nagy István miniszter hangsúlyozta, hogy minden egyes euro centnek, ami
a közös agrárpolitikán belül érkezik, annak a gazdáknál van a helye, mert
ez a legigazságosabb elosztási forma egész Európa lakosságára nézve,
hiszen ezek a támogatások nagymértékben befolyásolják az élelmiszerárak alakulását.
A miniszter tájékoztatta a gazdákat, hogy a kormány egy többlépcsős
intézkedéscsomagot fogadott el az aszály okozta gondok kezelésére. Kibővítették az aszályos időszakra vonatkozó öntözési idényt, az elejét áprilisról
márciusra hozták előre, míg a végét szeptemberről október végéig tolták el.
Döntött a kormány arról is, hogy évente 17 milliárd forintot biztosít a gazdáknak öntözési infrastruktúrafejlesztésre mintegy tíz év éven keresztül.
fotók: Szilágyi Pál Ferenc

Hősök Napja Jánoshalmán

A „Magyar Hősök Emlékünnepe” 2003 óta városi szintű megemlékezés, megszervezésére, levezetésére az
önkormányzat a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületet kérte fel.

A Hősök Napja” a Kistemető „Hősi sírkertjében” a „Somogyi bakák”
emlékművénél és a II. világháború hősi halottai tiszteletére emelt „doni” kopjafánál került megtartásra.
Az érkezőket a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar I. és II. világháborús katona indulókkal, dalokkal fogadta. A nagyszámú felnőtt lakosság
mellett képviseltették magukat az iskolák és a város egyesületei, a pártok
és intézmények vezetői.
A megemlékezést, mely egyben a Bajtársi Egyesületek országos Szövetsége Dél-Alföldi Régiójának is kiemelt eseménye, megtisztelték jelenlétükkel Kalocsa, Kiskunhalas, Szeged tagegyesületei elnökei, tagjai. A megemlékezésen az 1. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda is képviseltette magát.
Az ünnepi megemlékezés a díszőrség felállításával kezdődött. A díszőrséget a kecskeméti 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj önkéntes területvédelmi tartalékosai adták. A „Himnusz” elhangzása után Györgypál Csaba nyugállományú alezredes, a Bem József Honvéd Nyugdíjas
Egyesület elnöke rövid megnyitó beszéddel köszöntötte a megjelenteket és
szólt a a „Hősök Napja” jelentőségéről és az egyesület hagyományápolási tevékenységéről.

A megnyitót követően a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola valamint az FM Kelet-Magyarországi ASZK Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és kollégium tanulói ünnepi műsora hangzott el.
A tanulókat Patocskainé Vizvári Klára és Kispető Tibor, az iskolák pedagógusai készítették fel.
Az ünnepi megemlékezést Tardi Tamás Ákos a Somogy Megyei
Közgyűlés alelnöke tartotta. Ünnepi megemlékezésében
nagy hangsúlyt kapott a hősökről
való méltó megemlékezés fontossága, a katona hősök helytállásának tisztelete. Megköszönte az Egyesület munkáját, a sírok
gondozását és a megemlékezés
megrendezését.
Az elhunytak neveinek ismertetése alatt az iskola tanulói a
mécsesek mellé egy-egy szál
virágot helyeztek el a sírokon. A hősi halált halt „Somogyi bakák” neveinek felsorolását és a virágok elhelyezését a „lélekharang” hangja kísérte.
A „Sírkertben” a II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kopjafa,

valamint a „somogyi bakák” emlékművének megkoszorúzását követően a
megemlékezést a „Szózatot” követő „Takarodó” zárta.

Az érdeklődőket az „Imre Zoltán Művelődési Központban” egy, az eseményhez szorosan kapcsolódó Emlékezet a hősökre 1914-1918 „Ecsettel
a Békéért” képkiállítás fogadta. A kiállítást a „Krajcáros Alapítvány” elnöke
Németh István nyugállományú ezredes nyitotta meg.
GYPCS
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A tervezett
ütemben haladnak a
Gyümölcsfeldolgozó
munkálatai
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EP választás Jánoshalmán
2018.04.26.
Jánoshalma Városi
Önkormányzat

Sajtóközlemény
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006
projekt keretében

Az Önkormányzat egyik 2019-2020-ban megvalósuló jelentős beruházása az Iparterületen épülő Gyümölcs Hűtő-, Tároló-, Feldolgozó Üzem.
A kivitelező Piramis Trade Bau Kft. munkatársai már elvégezték a tereprendezési munkálatokat, megépültek a terület megközelítését két irányból
megkönnyítő aszfalt utak. Az első ütemben az alap infrastruktúra (víz, gáz,
áram, szennyvíz vezetékek) kiépítése, az alapozási munkálatok és a terület bekerítése a célkitűzés.

Győzelmet aratott a Fidesz-KDNP a május 26-i európai parlamenti (EP)
választásokon. A kormánypártok a 10.277 magyarországi szavazókörből
10.235-ben a legtöbb voksot kapták, azaz a szavazóköröknek a 99,59 százalékát megnyerték. Ha összehasonlítjuk a 2014-es EP-választások eredményét a mostanival, akkor azt láthatjuk, hogy a Fidesz-KDNP nagyjából
630 ezer új szavazatot szerzett, 1.194 000-ről 1.824 000-re növelte szavazatainak a számát.
A Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció (DK) 25, a Momentum 14, az
MSZP-P, az LMP és a Mi Hazánk Mozgalom mindössze 1-1 szavazókörben tudott győzni.

Megüresedő
önkormányzati bérlakás

Jánoshalma Városi Önkormányzat Kálvária u. 1/a. sz. alatti ingatlanában 2019.
augusztus 1-től megüresedő 1. emeleti 39 m2-es 1 és fél szobás lakásának bérlésére kérelem nyújtható be.
A kérelem benyújtás feltételei:
—— házassági vagy élettársi életközösségben élnek, (továbbiakban
házastársak)
—— a házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán lakik, vagy
3 éve munkahellyel rendelkezik,
—— a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét,
——nem rendelkeznek beköltözhető lakással, vagy saját családi környezetükben
elhelyezésük nem oldható meg,
—— vállalják, hogy a lakásügyük megoldásáról 5 éven belül gondoskodnak,
—— az épületekben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek
elismerik és kötelezettséget vállalnak a vonatkozó rendelet szerinti szerződés megkötésére
—— kereső tevékenységet végeznek vagy valamelyik felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.
—— legalább 20.000 Ft/hó összeggel vállalnak lakás-takarékpénztári tagsági
szerződést
A jogosultság megállapításához fenti feltételek együttes fennállása
szükséges.
A kérelem a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán (4. sz.
iroda) nyújtható be, 2019. június 14-ig.
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály

Járdaépítési program
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat járdaépítéshez építési anyagot tud biztosítani.

Az építőanyag biztosítása előzetes felmérés alapján történik, mely
során a lakosnak meg kell tudnia mondani a kivitelező kőműves nevét és
elérhetőségét és a kivitelezés idejét. A felmérés után kiszámításra kerül
a pontos anyagmennyiség a hossz és szélesség, valamint kapubejáró(k)
figyelembe vételével. Előírásra kerül az ágyazat és beton vastagsága.
Az ágyazat elkészítéséhez anyagot nem biztosítunk. Az építési anyag
kiszállítása a kivitelezés megkezdése előtti napon történik.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán
(4.sz. iroda) lehet. A jelentkezések elbírálása a kivitelezés szükségességének indokoltsága és érkezési sorrend alapján történik.
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP1.1.1-15-BK1-2016-00006 azonosító számmal, „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzatának a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik legfontosabb
fejlesztése kapott zöld utat 2017-ben.
Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érdekében fejleszteni kívánja az
ipari területen lévő ingatlanok által nyújtott üzleti környezetet. A fejlesztés célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó önkormányzat
a termelő-szolgáltató vállalkozások számára a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező ingatlant tudjon ajánlani. A fejlesztés
közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az új vállalkozások megjelenésével. Az egységes területi kezelés mellett befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a megyei
paktummal való együttműködést is meg kívánja a pályázó valósítani.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
——552 méter hosszú kerítés építése,
——14 221 m2 területen tereprendezés, humuszmentesítés, inert hulladék mentesítés,
——térburkolat és belső útépítés 3.792 m2-en,
——4 740 m2 zöldfelület rendezés,
——közmű hálózatok (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz és gáz) telken belüli kiépítése, meglévő hálózatba kötve 63 094 m2 nagyságú területen
az ellátás biztosítása,
——2 838 m2 új aszfaltos út kiépítése,
——956 m2 új zúzalékos út kiépítése,
——632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
——382 méteres szakaszon térvilágítás, közvilágítás kiépítése
——1 db transzformátor állomás építése.
A város vezetése pályázati forrásból, 100 %-os támogatási intenzitás
mellett valósítja meg az ipari területek fejlesztését, amely szervesen kapcsolódik a szintén TOP-os forrásból támogatott Agrár Logisztikai Központ felépítéséhez, ami a térség termőhelyi adottságaira, a még meglévő szaktudás bázisra építve komoly előrelépést jelent a város életében.

2019.06.03.

jánoshalma városi
önkormányzat

Sajtóközlemény
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai
rendszerek korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059
A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP3.2.1-16-BK1-2017-00059 azonosító számmal, „Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzat 50 millió forint támogatást nyert. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Lakossági Tájékoztató
Az elmúlt hónapokban cégünkhöz érkezett lakossági panaszokat minden esetben kivizsgáltuk. A vizsgálatok alkalmával az üzemeltetési rendünkhöz tartozó ivóvíztisztító technológia napi rendszerességű ellenőrzésen túl, további szúrópróba szerű mintavételt végeztünk. Az eredmények
kiértékelését követően kijelentjük, hogy a vízmű telepről kijuttatott víz minősége teljes mértékben megfelelő.
A panaszokból illetve az ivóvízhálózaton vett minták alapján tapasztalható minőségromlás a csővezetékben zajlik le. Ennek megszüntetése érdekében Jánoshalma Város ivóvízhálózatának takarítását helyezzük előtérbe.
A csővezeték-hálózatokban kialakuló lerakódásoknak, szennyeződéseknek, kiválásoknak alapvetően két típusát különböztetjük meg:
Az egyik típus a vízáram hatására mozgásba hozható és a vízáramlással együtt mozog a csőben.
A másik típus valamilyen erővel a cső belső falára tapad.
Az első típus öblítéssel, nagy mennyiségű víz áramoltatásával távolítható el. A másik változatnál a csőfalhoz tapadó szennyeződést el kell választani a cső belső felületéről – ez mechanikus csőtisztítással (pl. szivacsdugóval) történik.
A szivacsdugós csőtisztítás során egy poliuretán habból készült hengeres „tisztító elemet” juttatunk be a hálózatba tűzcsapon vagy speciális szerelvényen keresztül. A szivacsot a hátoldali vízáram nyomása mozgatja előre, és eközben eltávolítja a csőfal laza lerakódásait.
A szennyeződéseket ezután egy erre alkalmas ürítési ponton (pl. tűzcsapon) vezetjük el a szivaccsal együtt.
A tisztítás addig tart, amíg az elvezetett öblítővíz teljesen le nem tisztul.

Annak érdekében, hogy a lakosság az otthonaikban az év minden
napján állandóan jó minőségben, nyugodtan igénybe tudja venni az ivóvíz-szolgáltatást, társaságunk ezt a szivacsdugós vezetéktisztítást időről
időre elvégzi a gerincvezetékeken. A szivacsdugó a vízből kiváló, egyébként ártalmatlan összetevőket (mint például mész, vas, mangán) távolítja
el a csövek belső faláról.
A víz zavarosodását a vezeték felületén keletkezett lerakódások felkavarodása okozza, amely az egészségre nem ártalmas, és a víz ülepítésével
megszüntethető (nincs más teendő, mint rövid ideig folyatni a vizet, amíg
kitisztul). A gerincvezetékek tisztítása során a bekötővezetékekbe, ezen
keresztül a fogyasztóhoz is benyomulhat a szennyeződés. Célszerű az
ingatlanok belső ivóvíz hálózatának saját szűrőberendezés, bojler, csaptelepek takarítását, karbantartását elvégezni.
A vízhálózat szivacsdugóval történő tisztítását követően a hálózat fertőtlenítését is elvégezzük.
Jánoshalma településen
2019 június 3. – július 31 közötti időszakban.
A fenti időszakban 8:00 és 15:00 óra között időszakos vízhiánnyal és
nyomáscsökkenéssel kell számolni. A munkálatok szakaszosan folynak. A
megadott időszakon belül az adott napon érintett településrészekről listát
közlünk a tisztelt fogyasztók felé.
A hálózattisztítással kapcsolatban érdeklődni lehet a +36-209-421-622
telefonszámon illetve honlapunkról.
Köszönjük Fogyasztóink megértését, türelmét:
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

Az 50 millió forint európai uniós támogatás segítségével megújul a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere. A meglevő elavult, gazdaságtalan és
rossz állapotú régi parapetes gázkonvektorok helyett központi biomas�sza alapú hőtermelés épül radiátoros fűtéssel, termosztatikus szelepekkel, napi-heti programozható termosztáttal, külső hőmérséklet szerinti
vezérléssel. Tartalék fűtésként kondenzációs kazánt is beépítésre kerül.
A fűtés korszerűsítése mellett az épület saját villamosenergia-igény kielégítését szolgáló 13 kW-os napelemes rendszer telepítése is megtörténik
az udvari oldalon levő nagyfelületű lapostetőre.
A projekt célja az önkormányzati tulajdonban lévő épület energetikai felújításának megvalósítása, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, ezáltal az intézmény működtetése a jelenleginél gazdaságosabb
legyen és az általa kibocsátott szén-dioxid mennyisége csökkenjen.
A projektről bővebb információt a www.janoshalma.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

Duguláselhárítást vállalok
bontás nélkül, rövid határidővel.

Lajter István

Kiskunhalas, Tel:0630/286-3613
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4. oldal

Át nem vett okmányok sorsa
A kormányablakhoz postázott és postai úton át nem vett elkészült okmányok a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a kiállítástól számított egy évig átvehetők az illetékes kormányablakban.
Az egy év lejártát követően az át nem vett okmányok érvénytelenítésre,
selejtezésre kerülnek.
Kérjük Önöket, hogy az okmányok elkészülte után, minél előbb vegyék
át azokat.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Nemzeti újraminősítő gyakorlaton
bizonyították képességeiket

Nemzeti újraminősítő gyakorlaton vett részt 2019. május 18-án a
Jánoshalmi járásban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport
(FBÖMCS), melynek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának dolgozói is tagjai.
A gyakorlatot két helyszínen szervezték. Mélykúton a Békás-tónál, ahol a
mentőszervezet a belvízzel kapcsolatos védekezési képességeinek bemutatására helyezte a hangsúlyt. A második helyszín kijelölésekor Jánoshalma – Erdőszélre esett a választás, ahol a mentőcsoport a viharok okozta
károk felszámolásában való jártasságáról tett tanúbizonyságot.
A feltételezés szerint Mélykúton a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű
csapadék, Erdőszélen a viharos erejű szél jelenti a veszélyt a lakosság
testi épségére és anyagi javaira. Mélykúton a nagy mennyiségű csapadék
a Békás-tó kiöntésével fenyegeti a szomszédos lakóingatlanokat. Erdőszél
közelében pedig egy zuhanó motoros kisrepülőgépet ejtőernyővel elhagyó,
feltételezhetően sérült pilóta várja a segítséget. A repülőgép roncsai a földet érés következtében fákat gyújtanak ki az erdőtagban, ahol a beavatkozó Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság kéri a FBÖMCS
munkálatokban való részvételét.
A gyakorlat keretében a mentőcsoport homokzsákos védekezési, vízszivattyúzási, fakivágási feladatokat végzett, amelyek mellett a lezuhant
gép pilótájának kutatás-mentését is meg kellett szerveznie. A mozzanatok
részét képezte a menet végrehajtása, külső irányítási pont telepítése sátorállítással és aggregátor telepítéssel. További teendőként jelentkezett a
sérült pilóta elsősegélyben való részesítése, valamint a lezuhant gép roncsai körüli tűzpászta kialakítása.
A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport tagjai az alapfeladatot
megfelelően, a 2014-es nemzeti minősítés keretében megszerzett tudást
szinten tartva, továbbra is alkalmasak a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására. A gyakorlatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kijelölt szakemberei megfelelőre értékelték.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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 állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyilvántartásában semmilyen módon nem szerepelnek még.
A célcsoportot hármas bontással kezeli a program:
——kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 közötti) 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 a járási
hivatal foglalkoztatási osztályán:
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.

TÁJÉKOZTATÓ

a TOP 512 program keretében működő foglalkoztatást segítő támogatásokról munkáltatók részére

Az Európai Szociális Alap célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok
munkanélküliségét. Ennek a célnak egyik megvalósítási színtere a Terület- és településfejlesztési Operatív Program, mely a foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket segíti.
A TOP 512 támogatással érintett célcsoportjai: az álláskereső hátrányos helyzetű személyek, a közfoglalkoztatottak és az inaktívak. A
program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az alacsony
iskolai végzettségűek, a 30 év alatti diplomás pályakezdő álláskeresők,
az 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy jelenleg is e juttatásban részesülők vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, a legalább
6 hónapja regisztrált álláskeresők, megváltozott munkaképességű személyek.
A nyújtott támogatások: elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség támogatás.
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások az alábbi formákban:
Bérköltség támogatás (legfeljebb 6+3 hó) esetén a támogatás időtartama: 6 hónap, mértéke a bruttó munkabér és a hozzá kapcsolódó
szociális hozzájárulási adó 70-100 %-a. A célcsoport továbbfoglalkoztatását legalább a támogatott időszak felével megegyező időtartamban szükséges biztosítani.

A bérköltség támogatásoknál feltétel, hogy a támogatott személy felvétele a vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze, a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest. A támogatás „de minimis” támogatásként adható.
Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (legfeljebb 6+3 hó)
igényelhető, amennyiben nyilvántartott álláskeresőt kíván foglalkoztatni és
a támogatott személy felvétele a vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest. A támogatás mértéke 6 hónapon keresztül a bruttó munkabérek és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70 %-a. A célcsoport továbbfoglalkoztatását legalább a támogatott időszak felével megegyező időtartamban
szükséges biztosítani. E támogatási forma azon cégeknek ajánlott, ahol a
de minimis szabályok miatt a bérköltség támogatás nem adható.
A fent ismertetett foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokat abban
az esetben kaphatják a munkáltatók, amennyiben az álláskeresők teljes
vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidős folyamatos foglalkoztatás
megvalósul.
A támogatás iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási osztályán:
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2019.05.29.

Munkakör
Gyorséttermi eladó
Egyszerű ipari foglalkozású
Pincér
Targoncavezető
Kamionszerelő
Építőipari segédmunkás
Víz- és gázvezeték szerelő
Egyszerű ipari foglalkozású
Baromfifeldolgozó
Targoncavezető

Iskolai végzettség
Általános iskola, szakmunkásképző
Általános iskola
Szakmunkásképző
Általános iskola, szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Általános iskola
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Általános iskola
Általános iskola, Szakmunkásképző
Szakmunkásképző

Cég megnevezése

Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Munkavégzés

Nagy Mária Ev.
Villanymotor Kft.
Gála-Food Kft.
Lombfalvi és Társa Kft.
Kalászka BT.
MV Építő és Kereskedelmi Bt.
Masters Union Kft.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.

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

2019. június

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Kunfehértó
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Mélykút
Mélykút
Jánoshalma
Mélykút
Mélykút
Mélykút

Munkabér
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
164.800 – 220.800,-Ft
189.000 196.000 – 220.800,-Ft

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára, .

MOBIL KORMÁNYABLAK
a jánoshalmi járás településein

Település
Ügyfélfogadási idő
Kéleshalom 2019.07.01. 13.00-15.00
Borota
2019.07.02. 12.00-15.00
Rém
2019.07.03. 10.00-13.00

Ügyfélfogadás helyszíne
Művelődési Ház előtt
Művelődési Ház előtti parkoló
Közösségi ház előtti parkoló
Önkormányzati Hivatal mögötti
00
00
Mélykút
2019.07.04. 10. -15.
parkoló
A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
●●személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
●●útlevél ügyintézés
●●diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
●●parkolási igazolvány ügyintézés
●●vezetői engedély ügyintézés
●●szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek

Családi gazdaságok
ügyintézése
A kormányhivatal végzi a
családi gazdaságok nyilvántartásba vételét, a
bejelentett változások módosítását, illetve törlését is.

A családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges:
●●a Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez című nyomtatvány, amely a nyilatkozatokkal együtt a NÉBIH honlapjáról letölthető az
alábbi elérhetőségen:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

●●3.000 Ft értékű illeték csekken kifizetve
●●családi gazdaságra vonatkozó szerződés bemutatása
●●szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat, ennek hiányában legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolata, vagy legalább 3 éve - a családi gazdálkodó által csatolt
nyilvántartási szám alatt - mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja.
Az ügyintézéshez kérjük, hozza magával: a személyi igazolványt, lakcímkártyát, adókártyát, az őstermelői plasztikkártyát, az értékesítési betétlapot
és az adatnyilvántartó lapot.
Változások bejelentése
A családi gazdálkodás menetében bekövetkező minden változást (új
tag felvétele vagy tag kilépése a családi gazdaságból, használt földterületekben történő változás, stb.) a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni, és igazolni a nyilvántartást vezető illetékes járási hivatalnál.
A változás bejelentéshez szükséges a szerződésmódosítás és a 3.000
Ft értékű illeték csekken történő befizetése.
A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése
A kormányhivatal törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot többek
között akkor, ha a családi gazdálkodó meghal, és a családtagok a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be,
hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják.
Bővebb tájékoztatásért, Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém, és Kéleshalom területéről, forduljanak a Jánoshalmi Kormányablakhoz.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tanácsok külföldre utazáshoz
Érdemes az előkészületeket okmányaink áttekintésével kezdeni.
Sokszor előfordul, hogy ügyfeleink a külföldre utazás során az országhatártól fordulnak vissza, mivel a külföldi utazás tervezésének izgalmában elfelejtik ellenőrizni útlevelük, vagy személyazonosító igazolványuk érvényességi idejét, vagy éppen elindulnak bármilyen személyazonosító okmány
nélkül.
A Konzuli Szolgálat honlapján az „utazási tanácsok országonként” menüpontban (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs) elérhető
egyrészt az adott országra vonatkozó beutazás általános feltételeiről szóló
tájékoztatás, másrészt egyéb hasznos információk is találhatók a külképviseletekről, a biztonsági fokozatról, közlekedésről, egészségügyi ellátásról,
a házi kedvenccel történő utazás feltételeiről stb.
Általánosságban az alábbi okmányok alkalmasak külföldi utazáshoz:
útlevél, (pótdíj megfizetése mellett lehetőség van soron kívül, sürgősségi és
azonnali útlevél kiállításra is)
——személyi igazolvány (elsősorban EGT tagállamaiba)
——ideiglenes személyi igazolvány (elsősorban EGT tagállamaiba, de előfordulhat, hogy nem minden ország fogadja el)
——régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány (elsősorban EGT
tagállamaiba, de előfordulhat, hogy nem minden ország fogadja el)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vezetői engedély nem tekinthető érvényes úti
okmánynak,.
Utazás előtt időben ellenőrizzék okmányaik érvényességi idejét, és ha
szükséges keressék fel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal bármelyik
kormányablakát!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Anyák-napi készülődés
a könyvtárban

Nagy sikerű előadás

Anyák napja előtti szombat délelőtt szorgos gyermekkezek csodaszép
ajándékokat készítettek szívvel-lélekkel az anyukáknak, nagymamáknak az
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban.

A Csókas asszony című darab igazolta az előzetes várakozásokat - legalább is az általunk a közönség soraiból megkérdezett emberek szerint.
Könnyed, ismert dallomokkal tűzdelt előadás mindig jó hívó szó a színház
kedvelők számára.

5. oldal

Jánoshalmi Napok 2019
A 30 éves város jubileumi rendezvények

Június 20. Csütörtök

Június 23. Vasárnap

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Szent Anna Római Katolikus Templom

16:00 Díszítőművész Kör kiállításának megnyitója
16:30 Misszióban jártam... (Egy katonatiszt élményei), Vári Tibor előadása
18:00 Magyari László – JÁNOSHALMI KÉPESKÖNYV, könyvbemutató a
Jánoshalmi Fotótár anyagából
AM ASZK, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
19:00 Mithras Pedagógus Kórus koncertje

10:00 Ünnepi Szentmise a Városunkért
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
19:00 Aerobic és Hastánc Gála
Pénteken és szombaton várja az érdeklődőket:
Vásári forgatag, a Jánoshalmi Baptista Gyülekezet kézműves sátra gyerekeknek, a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmérése (vércukor–, testzsír–, vérnyomásmérés,
tanácsadás stb.)

Június 21. Péntek

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

15:00 Az 1. Néptánc Tehetséggondozó Tábor zárórendezvénye
Művésztelep – Kossuth u. 5.
16:00 A jánoshalmi művésztábor alkotásait bemutató kiállítás megnyitója
Szabadtéri színpad
17:00 Gyermeklánc Óvoda fellépése
17:20 Mezei Csokor fellépése^
17:30 Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola műsora
18:00 Nawojowai néptánccsoport fellépése
18:30 Ünnepélyes megnyitó
19:00 Dombóvári István – stand up fellépés
20:30 Jugglers of the Viliágé – Tűzzsonglor produkció
21:00 Irigy Hónalj mirigy élő koncert
22:30 Benny Nosztalgia Party hajnali 4 óráig
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
22:30 Disco – LMEN PRALA – PartyShakers 2nd B–DAY – C.D.G

Június 22. Szombat
Szabadtéri színpad

15:45 Pöndölösök fellépése
16:00 Új Pávakör fellépése
16:20 Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola műsora
16:50 Az 1. Néptánc Tehetséggondozó Tábor gálaműsora
17:20 Nawojowai néptánccsoport fellépése
18:00 Interaktív gyerekműsor
19:30 Unique – Völgyesi Gabi fellépése
21:00 Operettgála Pándy Piroskával és Simon Boglárkával, a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar közreműködésével
22:30 Utcabál a SENIOR zenekarral 04:00–ig
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
22:30 Welcome Band koncert

Társrendezvények
Június 17–21.

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár az I. Néptánc Tehetséggondozó Tábor

Június 22. Szombat

Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok

A Jánoshalmi Futball Club 100. éves jubileumi rendezvénye
13:00 Ünnepélyes megnyitó és emlékkiállítás
Városi Sportpálya
16:00 Bozsik program korcsoportjainak labdarúgó mérkőzése
17:00 JFC felnőtt csapatának es a Paksi FC NBl–es csapatának barátságos mérkőzése

Június 29. Szombat

Erzsébet tér – Parkerdő VII. Motoros találkozó

14:00 Motoros felvonulás
20.00 Dirty Road koncert

Június 30. Vasárnap
Zsinagóga

11:00 Mártírok napi megemlékezés

Július 6. Szombat

Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok

19:00 Probitas Táncgála
A rendezvény ideje alatt megtekinthető:

Szent Anna Római Katolikus Templom és Kincstára, a Zsinagóga, a
Helytörténeti Gyűjtemény és az Imre Zoltán emlékszoba
Időpont–egyeztetés: 77/850–220

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

I. Néptánc tehetséggondozó tábor Jánoshalmán

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület tevékenysége során számos tábort, kulturális ifjúsági programot szervezett. 2019-ben a „Gyökereink ápolása” című program keretiben szervezi az első tehetséggondozó néptánc, népdal
tábort melyre Jánoshalma testvértelepüléseiről
(Tusnádfürdő, Temerin, Szenttamás és Topolya)
hívott meg fiatal tehetségeket.
A tábor programjának szakmai része nyilvános. Az érdeklődők betekinthetnek a tábori programokra.
A tábor programja:
1. nap június 17. hétfő
18:00 Tábor megnyitója (Jánoshalma – Imre
Zoltán Művelődési Központ)
Megnyitja Czeller Zoltán – Jánoshalma polgármestere

2. nap június 18. kedd
9:00 Néptánc, népdal oktatás (Jánoshalma –
Imre Zoltán Művelődési Központ)
17:00 Néptánc, népdal oktatás (Jánoshalma –
Imre Zoltán Művelődési Központ)
21:00 Közösségépítő játékok
3. nap június 19. szerda
15:30 Néptánc, népdal próba (Ópusztaszer a
Nemzeti Történelmi Emlékparkba)
4. nap június 20 csütörtök
9:00 Néptánc, népdal oktatás (Jánoshalma –
Imre Zoltán Művelődési Központ)
14:00 Fakultatív programok a Jánoshalmi
Napok 2019 rendezvénysorozat
20:00 Számháború Jánoshalma városban (csoportos vetélkedők)

5. nap június 21. péntek
8:00 Néptánc, népdal oktatás (Jánoshalma –
Imre Zoltán Művelődési Központ)
15:00 Tábor kiértékelése, zárása (Jánoshalma
– Imre Zoltán Művelődési Központ)
16:30 Fakultatív programok a Jánoshalmi
Napok 2019 rendezvénysorozat
6. nap június 22. szombat
8:30Előkészületek a táborzáró gála ünnepségre
16:50 Néptánc, népdal táborzáró gála műsora Jánoshalmi Napok 2019 programsorozat keretében
7. nap június 23. vasárnap
09: 00 Szentmise – Úr napi körmenettel
12:00 Búcsúkönnyek letörlése, a táborlakok hazautazás
Bajkó Károly Tábor szervező

JÁNOSHALMI
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„Az év tanára”
választás a Szakiban

A Diákönkormányzat kezdeményezésére, az iskolánk Georgica Alapítványának támogatásával és intézményünk diákjainak voksai alapján idén is
átadásra került 2018-2019-es tanév „Az év tanára” cím, három kategóriában (közismeret,- szakmai elmélet,- gyakorlat).
Az elismerő címeket a ballagás alkalmával Vancsura Józsefné a Georgica Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át.
A diákoktól a legtöbb szavazatot kapták:
közismeret kategóriában: Juhász János
szakmai elmélet kategóriában: Juhász Zoltán
gyakorlat kategóriában: Kasziba Gábor

2019. június

A HATÁRTALANUL! pályázat
A jánoshalmi AM ASZK (AM
Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium) és a kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum közösen adta be a „Határtalanul! HAT18-02 Együttműködés középiskolák között” pályázatot, „Gépészkedjünk határtalanul!” címmel. A
projektben a két iskola - elsősorban gépész - tanulói utazhatnak a
másik iskola megismerésére külföldre, illetve az együttműködés
produktumaként egy gépésznaptárt készítünk el közösen az éppen
aktuális mezőgazdasági munkákról, a diákok élményeivel színesítve.
2019. április 23 és 27 között 40
Jánoshalmán tanuló szakgimnáziumos és szakközépiskolás tanuló utazott Erdélybe 4 fő pedagógus kíséretében. Az első napon éjjel indultunk, Vajdahunyad várát és Gyulafehérvárt tekintettük meg, majd megvacsoráztunk és elfoglaltuk Gyergyóújfalun a szállást.

Gratulálunk a tanár uraknak!

1969-ben végzettek
osztálytalálkozója

Jánoshalmán az 1961/69-es tanévekben az általános iskolába járt tanulóknak 2019. július 27-én találkozót szervezünk.
Elsősorban azok jelentkezését várjuk akik 1-7 évfolyamot a „B" osztályban folyamatosan együtt járták.
A szervezők kérik a kapcsolat felvételt és a jelentkezést: június 15-ig
A jelentkezők az értesítéseket és a részletes tájékoztatást július 15-ig
megkapják.
A szervezők nevében: Ódor Ferenc
Elérhetőség: +3630/256-8567, 0677/401-893
6440 Jánoshalma Bajai út. 68/a fsz 2

Szerdán Korondon taplászműhelybe látogattunk el, korongoztunk, fazekaskodtunk és vásároltunk. Farkaslakán Tamási Áron sírját, Szejkefürdőn
Orbán Balázs sírját koszorúztuk meg. Székelyudvarhelyen cukrászdában
fagyiztunk.

Csütörtökön mentünk át Kézdivásárhelyre, az Apor Péter Szaklíceumba. Megnéztük az iskolát, a gépparkot, a műhelyeket, traktoros ügyességi
versenyt rendeztünk és egy jót fociztunk. Délután a Nexxon céget, a Haszmann Pál múzeumot és az Agrowest céget tekintettük meg.

A pénteki napon túráztunk, elmentünk a Sugó-barlangba, a Gyilkos-tóhoz, végig sétáltunk a Békás szorosban. Este a táncházban kalotaiszegi
táncokat tanultunk.

Szombaton hazafelé Kolozsváron Mátyás király lovasszobrát és a Tordai sóbányát néztük meg.
Mindkét út – az erdélyi diákok szeptemberi és a magyar diákok áprilisi útja - nagyon érdekesnek és tartalmasnak bizonyult a részt vevő diákok
és tanárok számára, erősítve ezzel is a két iskola testvériskolai kapcsolatának kialakítását. Reméljük, a jövő tanévben is hasonló élményekkel gazdagodhatunk.
Maráczi Mónika

"A nyár még várat magára, de már most hűsítő ajánlatokkal várjuk Kedves Ügyfeleinket!

Válasszon raktáron lévő készülékeinkből, rövid beszerelési határidővel!
Hogy miért jó megoldás a klíma otthonunkban? Mert évszaktól függetlenül élvezhetjük annak
komfortját! Okos készülékek révén energiatakarékosak, szűrik a levegőt, automatikusan ha kell
hűtenek, ha kell akkor viszont fűtenek és mindez telefonról vezérelhető!

Kiváló szaktudással, minőségi munkával várjuk leendő Ügyfeleinket a +36/30-253-65-86
számon, vagy személyesen a Bajai út 30. szám alatt!"

Halnapok a
Gála étteremben!

2019. június 21-22-23 - án
tengeri és tavi halkból készült ételekkel
várjuk kedves vendégeinket!
Asztalfoglalás, rendelés
felvétel személyesen vagy
06-77/402-236 telefonszámon

Várjuk kedves vendégeinket!
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Harmincadik alkalommal került megrendezésre
a Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny
Iskolánkban 30. alkalommal rendeztük meg a Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Emlékversenyt, a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával karöltve. A sikeres megvalósítást az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Programja keretében beadott pályázat, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával valósult meg.
Az előkészületek már januárban elkezdődtek a versenyfelhívás kiküldésével. Az országból 15 iskola jelentkezett. Az I. és II. fordulót márciusban
és áprilisban írták meg a diákok saját iskolájukban.
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának két tanára állította
össze az írásbeli feladatsorokat, amik sok fizikai, logikai, mechanikai feladatot tartalmaztak, fejlesztve a matematikai- és természettudományos
kompetenciákat.
Az írásbelin jól teljesítő, ügyes tanulók kerültek be az Országos Döntőbe,
amelyet 2019. május 17-én és 18-án Jánoshalmán, az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületében és tanüzemében rendeztünk meg.
Pénteken délelőtt fogadtuk az iskolákból érkező 3 fős csapatokat kísérő tanáraikkal.
A versenyzők a következő városok iskoláiból érkeztek: Csorna, Békés,
Karcag, Kétegyháza, Makó, Mátészalka, Piliscsaba, Vép, Tokaj, Baja,
Mezőtúr és Jánoshalma.
A jubileumi ünnepélyes megnyitó alkalmából megemlékeztek a kezdetekről.

Először Taskovics Péter a rendező iskola, majd Czeller Zoltán polgármester a város képviseletében köszöntötte a vendégeket. A három évtized első éveiről Klein Imre a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója osztotta meg emlékeit a kiskunhalasi versenyekről. Kiskunhalason 15 alkalommal került megrendezésre ez a nemes vetélkedő.
A visszaemlékezés után, Dr. Kátai László a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja nyitotta meg a vetélkedőt. A dékán úr üdvözölte a csapatokat és elmondta, hogy a Gépészmérnöki Kar tanárai, oktatói
sokat tettek azért, hogy ez a verseny színvonalas és szakmai tartalomban
gazdag legyen. Kiemelte Dr. Bense László munkáját és elismerésképpen
az iskolával közösen emlékplakettet adott át.
Az ünnepi műsorban a fellépők színvonalas előadásokkal szórakoztatták a megnyitó résztvevőit. Köszönet az üdítő műsorszámokért a Probitas
Tánc-sport Egyesületnek, és a Hunyai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos énekcsoportjának.
A gyakorlati verseny során a csapatok a sorszámuk alapján szakképesítésükhöz kapcsolódó feladatokat oldottak meg: erőgép karbantartás, (2 sz.
kép) vezetés és KRESZ TOTÓ kitöltése. A fémmegmunkáláson egy 30-as

Országos tanulmányi verseny
döntőjében a Szaki

Iskolánk tanulói már több éve
részt vesznek a
Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda szervezésében
megrendezésre
kerülő három fordulós OSZKTV-n
(Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny) humán tantárgycsoport (történelem-magyar) kategóriában.
Idén 10 diákunk szerepelt a helyi
fordulóban, ahonnan az eredmények alapján 4 diák tovább is jutott
a megyei fordulóba, amelyet 2019.
március 8-án Szegeden rendeztek
meg.
Ebben a megmérettetésben: Pap
Rómeó (9. C) 18., Rávai Kristóf (9.
B) 17., Kozák Dániel (10. A) 13. és
Turi Róbert (9. C) az 5. helyezést

értek el. Ezzel a kiváló eredmén�nyel Robi -az iskola történelmében
először az országos döntőbe jutott
a legjobb 20 tanuló közé.
A döntőt április 27-én rendezték meg Veszprémben, ahol a verseny egy írásbeli és egy szóbeli részből állt.
Remek versenyzéssel, jó felkészüléssel diákunk a 6. helyezést
érte el.
Felkészítő tanár: Juhász János
Gratulálunk a versenyzőknek és
a felkészítő tanároknak.

számot készítettek fémből. (1.sz. kép) A legtöbb pontot érő feladat a munkagépek szerelése volt. A bajai Axiál Kft-től kapott munkagép egységeket
kellett beállítani üzemi helyzetbe.
A verseny feladattal végzett tanulók és vendégeink szervezett programokon vettek részt:
- Kipróbálhatták a Renner Bt által készített traktort.
- Contstar Kft által forgalmazott SAME traktorokat is vezethettek és a
fontosabb műszaki paramétereiket megismerhették.
- Az Axiál Kft mezőgazdasági területek felmérésére felszerelt drón
bemutatóját nézhették meg.
Köszönet a sikeres programokért a felsorolt cégeknek és alkalmazottaiknak.
A versenynap befejezéseként az Axiál Kft. mérnökétől, Steinhauser
Tamástól egy vetítéssel egybekötött bemutatót láthattak „A drónok alkalmazási lehetőségei a precíziós gazdálkodásban” címmel. A nap zárásaként a felnőtt vendégeink a Frittmann Testvérek Kft. borkóstolóján vehettek részt.
Szombati napon Dr Bense László intézeti igazgató helyettes, egyetemi tanár vezényelte le a szóbeli versenyt. A kérdések között a szakmai tárgyak érettségi követelményein túl szakmai elméleti és gyakorlati kérdések voltak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen Orosz György, a zsűri elnöke értékelte a versenyzők szakmai munkáját. Pályázati támogatásból a dobogós helyezettek könyvvásárlási utalványokat, kupákat, emlékplaketteket
vehettek át. A támogatók jóvoltából a helyezettek és az egy-egy területen
jól szereplő versenyzők értékes különdíjakat kaptak.
Első helyezést ért el Piliscsaba csapata: Majzik Bence, Steiner Bálint és
Viga László. Felkészítő tanáruk: Botka Vivien
Második helyezést ér el Jánoshalma csapata: Gyömbér Bence, Haszilló
Dániel, Kulcsár Erik. Felkészítő tanáruk: Éder János.
Harmadik helyezést ért el Baja csapata : Bajnoczi Lajos, Sánta Dávid és
Szabó Nóra. Felkészítő tanáruk: Harsányi Zsolt
A verseny megrendezéséhez és sikeres lebonyolításához hozzájárult az
iskola dolgozóinak és a zsűri tagjainak aktív közreműködése és támogatóink: Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara, Gödöllő, Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Nemzeti Tehetségprogram (Budapest), Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (Budapest), Axiál Kft, (Baja), Renner Bt. (Jánoshalma),
Hermann Ottó Intézet (Budapest), Agroprodukt Kft. (Jánoshalma), Febagro Zrt. (Felsőszentiván), Frittmann Testvérek Kft. (Soltvadkert), Kunvin Kft.
(Jánoshalma), Würth Kft. (Budaörs), Into Kereskedelmi Kft. (Kiskunhalas),
Zap Hungária Kft. (Jánoshalma), Contstar Kft (Baja).

7. oldal

Egy sikeres diákunk ballagott el
Egy kiemelkedő képességű és az iskolánknak sok elismerést szerző
diákunk ballagott el az idei évben. Hunyadi Ármin azok közé tartozott, akik
azért választják iskolánkat, hogy a szakmát magas szinten sajátítsák el.
Ő volt az, aki képes volt arra, hogy egyidőben tanuljon szakmát és készüljön fel az érettségire.
A kiskunmajsai fiatalember családja 25 hektáron gazdálkodik, a homokos talaj rozs, lucerna, tritikálé termesztését teszi lehetővé. Ármin derekasan kiveszi a részét a feladatokból, elsősorban a gépek megfelelő „kondíciójáért”, javításáért felel. Emellett azért jut ideje arra is, hogy a mindennapok talajmunkáiba is aktívan bekapcsolódjon:
„Elejétől fogva ez volt számomra az álommunka, bár volt egy kis vargabetű az életemben, hiszen az általános iskola befejeztével anyagmunkálással kapcsolatos gépész-esztergályos iskolába mentem továbbtanulni. Azt két és fél év után ott hagytam, mert engem csak a mezőgazdaság,
az azzal kapcsolatos munkák érdekelnek. Akkor jelentkeztem a jelenlegi iskolámba, Jánoshalmára, ahol teljes mértékben azzal foglalkozhatok,
ami érdekel. Szeretnék továbbtanulni, sőt, tavaly Gödöllőre is beadtam a
jelentkezésemet, ahová felvételt nyertem. Csak azért nem kezdtem el ott
a tanulmányaimat, mert szerettem volna itt előbb megszerezni a technikus képesítést. Idén újra jelentkezem, remélem, ismét sikerrel.”
Egy
olyan
saját vállalkozást tervez létrehozni a jövőben, amely bérmunkákkal, gépfelújításokkal foglalkozik. Az elmúlt
egy év pedig arról
szólt számára,
hogy bele tudjon
kóstolni, mennyire tudja ezt rentábilisan működtetni. Emellett az is
fontos volt számára, hogy ha valamilyen ok miatt nem tudná az egyetemet befejezni, rendelkezzen piacképes végzettséggel. Ármint egyébként gyakorlott versenyző, több alkalommal szerepelt hazai, sőt nemzetközi versenyen is. 2016ban az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyének humán tantárgycsoportjában szerepelt sikeresen. 2017-ben a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 1. helyezettje lett és jeles eredménnyel kapta
meg a mezőgazdasági gépész szakmai bizonyítványát. 2018-ban az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén második helyezést ért el, a „LEGYÉL TE IS MEZŐGÉPÉSZ” versenyen 3. helyezést elért csapat vezetője volt és az Euroskills magyarországi elődöntőjén
harmadik lett. Az idei Worldskills verseny elődöntőjén szintén sikerrel teljesített. A mezőgazdasági gépésztechnikusok Országos Szakmai Tanulmányi Versenyén elért első helyezésének eredményeként ezt a bizonyítványát is jeles osztályzattal, szakmai vizsga nélkül vehette át az Agrár Szakma Sztár Fesztiválon. Erre a versenyre nem volt ideje teljes erőbedobással készülni, eléggé izgult is emiatt, de, mint azt az elért eredménye tükrözi, feleslegesen.
„Mint a gépészek zöme, én is jobban szeretem a gyakorlati feladatokat, de az elmélet sem jelentett túl nagy kihívást, azt gondolom, jól voltak összeállítva a kérdések, egyforma nehézségűek voltak. A versenyre való felkészülés során a tanáraim rendkívül segítőkészek voltak. Minden tanáromra, aki az elmúlt években oktatott, igaz ez, most mégis szeretnék kiemelni kettőt közülük: Éder János tanár urat, akitől a mezőgazdasági
munkagépekkel kapcsolatos tudnivalókat sajátítottam el, illetve Juhász Zoltánt, akinek pedig azt a tudást köszönhetem, ami a mezőgazdasági erőgépekhez kapcsolódik. Ebben az iskolában valóban lehetőség van arra, hogy
aki komolyan veszi a tanulást, vannak céljai, megfelelő tudást, tapasztalatot szerezzen.”
Mi is azt kívánjuk Árminnak, hogy az eddigiekhez hasonló sikerek kísérjék végig az élete során!

Szakmai sikereink az országos versenyeken
Az Agrárminisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve
idén is megrendezte a mezőgazdasági gépész szakképzésben részt vevő tanulók
számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. Ezúttal első alkalommal a Tokaji Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium volt a szakmai döntő helyszíne.
Versenyzőkben nem volt hiány, hiszen a rendezvényre az ország minden pontjáról huszonnégy mezőgazdasági gépész érkezett.
A verseny két napja alatt a résztvevők mind elméleti, mind gyakorlati tudásukról számot adtak. Első nap az elméleti ismeretekben, szóban és írásban mérhették össze tudásukat, a másodikon pedig a gyakorlati tudásukat kellett bizonyítaniuk. Utóbbiban külön is díjazták fémmegmunkálásban, az erőgépek előkészítésében, a rakodógép üzemeltetésében és a szántási feladatok kivitelezésében a legjobbakat.
Az országos versenyen Kovács Richárd Tibor tanulónk 71 százalék
feletti eredményt ért el, így a versenybizottság javaslata alapján a szakmai vizsgán valamennyi vizsgafeladat teljesítése alól mentességet kapott
jeles eredménnyel.
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
Áprilisban adott otthont az AM Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, vépi
Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének, amelynek keretében mezőgazdasági
gépésztechnikus tanulók mérték össze tudásukat.
Amíg az írásbeli versenyrészt Gödöllőn, a Szent István Egyetemen teljesítették, a gyakorlati feladatok teljesítése – fémmegmunkálás, munkadarab elkészítése, szántás és műtrágyaszóró gép beállítása – Vépen történt. A versenyt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara hirdette meg az Agrárminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.
Az agrártárca célja, hogy minden eszközzel támogassa, népszerűsítse és életformává tegye a mezőgazdasági szakmákat, hangoztatta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a verseny döntőjének megnyitásakor. Rámutatott: ma korszakváltás van az agráriumban, ami azt jelenti, hogy a digitalizáció,
a precíziós gazdálkodás, a robotika és az automatika időszakát éljük. A jövő és a
hatékony termelés szempontjából azonban az említett módszerek megismerése,
megtanulása és alkalmazása hatalmas kihívást jelent mindenkinek, főként azoknak
a fiataloknak, akik ezen a versenyen rajthoz álltak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen dr. Majoros Ferenc, a szakmai bizottság elnöke részletesen értékelte a diákok teljesítményét, akik közül az első kilenc
helyezett a 71%-os vagy afeletti eredményéért automatikusan megkapta a technikusi oklevelet.

A jánoshalmi diákok, mint azt évről évre megszokhattuk a versenyeken, ismét jól teljesítettek, első helyen Hunyadi Ármin, az AM Kelet-magyarországi Agrár-Szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákja végzett, míg a dobogó
harmadik fokára ismét csak
egy jánoshalmi diák, Kókai
Dániel léphetett, de Kasza
Tibor tanulónk is jeles technikusi bizonyítványt vehetett át.
A díjak átadására az
Agrár Szakma Sztár rendezvény keretében is sor került.
Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikusaink
közül az Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny döntőjében a 2. helyezést Terbe Noémi az 5. helyet pedig
Jankovics Vanda szerezte meg. Noémi is az Agrár
Szakma Sztár Fesztiválon
vehette át az elismerést.

S z e n t A n n a IHUNYADI
s k o l aNÉPE
é s Ó vo d a h í r e i
JÁNOSHALMI

8. oldal

Pedagógusmunkát elismerő
Kunszt-díjat kapott
Kaszás Eszter igazgató

19. alkalommal részesültek
Kunszt József-díjban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében működő oktatási
intézmények kiváló pedagógusai. A díjalapító Bábel Balázs
érsek atya az oktató-nevelő
munkát elismerő emlékplakettet adományozott a kalocsai
Astriceum Érseki Múzeumban.
Beszédet mondott Várszegi
Asztrik püspök.
A Kunszt József-díjat a
Kalocsa Város Önkormányzata által fenntartott iskolák,
a Főegyházmegye területén működő szerzetesi fenntartású iskolák valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában lévő oktatási és nevelési intézmények egy-egy pedagógusa kapja. A kiváló szakmai
felkészültségű, eredményes, a gyermekekkel és a kollégákkal jó kapcsolatot ápoló, példás életű díjazottak főegyházmegye részéről bronz emlékplakettet kaptak.

géért, elődeimnek a sok tanításért, Kasziba Magdolnának a kedves szavakért, Enesei Péternek, Nacsáné Rácz Erzsébetnek, Bányai Orsolyának a
bátorításért és a sok munkáért. A felkészítő pedagógusoknak (Bánfiné
Sódar Szilvia ,  Jacsóné Szabó Erika, Szente Mariann,  Mészáros Gábor)
és a gyerekeknek a szép műsorért, és minden kollégámnak, mert megtiszteltetés, hogy ilyen jó csapatban dolgozhatok nap mint nap. Köszönök minden kedves gratulációt, ezt a rengeteg szeretetet… Nagyon hálás
vagyok értük! Igyekezni fogok, hogy ezt a díjat megszolgáljam, és örömömet továbbadjam! Hiszen Hamvas Béla szavait idézve: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”
Kaszás Eszter

Országos siker

Iskolánk csapata: Varga Bence, Varga Benjamin és Völgyesi Levente
7.b , illetve Lajdi Zselyke Apolka 6.a osztályos tanulók a Katolikus Iskolák
XV. Takáts Sándor Történelemversenyének országos döntőjében 7. helyezést ért el. Büszkék vagyunk Rátok! Köszönöm Kaszás Eszter igazgatónőnek és Füves Béla kollégámnak a segítséget, a tantestület többi tagjának a
támogatást és a szurkolást.
Jacsóné Sz. Erika felkészítő
Nagy örömünkre ebben az évben a Főegyházmegye fenntartásában
működő oktatási-nevelési intézményekből igazgatónk, Kaszás Eszter
vehette át a kitüntetést.
A színvonalas ünnepségen Molnár Natália nagycsoportos óvodás szavalt, moldvai népdalcsokrot adott elő Mészáros Gábor vezetésével az iskola zene- és énekkara; részletek hangzottak el Rónay György Szerápion
legendák című művéből Balázs Gábor Rudolf 5. osztályos, valamint Varga
Benjámin Erik 7. osztályos tanuló előadásában. Az irodalmi rész összeállítója és felkészítője Bánfiné Sódor Szilvia óvónő, Jacsóné Szabó Erika és
Szente Mariann voltak.

Elsőáldozás

Május 26-án intézményi mise keretein belül 18-an lettünk elsőáldozók.
A nagy eseményre a zsúfolásig megtelt templomba a kísérőnkkel vonultunk be. A szülői áldás után az édesanyákat, édesapákat és a nagyszülőket köszöntöttük verssel. Sándor atya egy mesével kedveskedett nekünk,
amelynek a tanulsága biztosan hasznunkra lesz további életünk folyamán
is. A felajánlási körmenetben sokan vittünk adományokat az oltárhoz, rövid

Kaszás Eszter igazgató méltatása

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tantestülete a Kunszt József-díj odaítélésének feltételeit szem előtt tartva, a fenntartóval egyeztetve Kaszás Eszter igazgatónőt jelölte a kitüntetésre.
Kaszás Eszter 1981-ben született Szegeden. 2004-ben szerzett óvópedagógus valamint ember és társadalom műveltségi területen tanítói diplomát a Kecskeméti Főiskolán. Friss diplomával került a Jánoshalmi Katolikus Óvodába, ahol gyorsan beilleszkedett és aktív tagjává vált az óvoda
közösségének.
Határozott, kiegyensúlyozott, ugyanakkor kedves, derűs, nyitott óvónőként ismertem meg. Tudását folyamatosan gyarapítja a különböző továbbképzéseken. 2009-ben Szegeden kapott gyógypedagógus diplomát tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon.
A jánoshalmi katolikus óvoda és iskola integrációját követően 2007ben új óvodai tagintézmény-vezetőre volt szükség, ekkor Eszter a kollégái
javaslatára bátran elvállalta az óvoda irányítását. Tudatos tevékenységgel
fogott neki az új munkakörnek, bevezette a játékos angolt és a vízhez szoktatást a kisgyermekek számára. Jó kommunikációs készségével megtalálja
a megfelelő hangnemet mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel.
Vezetői munkájának eredményesebbé tétele érdekében elvégezte a közoktatási vezető szakirányú továbbképzést a Budapesti Műszaki Egyetem
szervezésében. Óvodavezetőként minden helyzetben megállta a helyét,
és az új kihívások friss lendületet adtak munkájának. A törvényi változások során az alapdokumentumokat mindig teljes körű odafigyeléssel, precizitással dolgozta át. Ezekben az években megtapasztalta a vezetői munka
szépségeit, nehézségeit.
2016 nyarán az iskola igazgatónője személyes okokból lemondott,
augusztusban az elődje és a helyi plébános javaslatára az érsekatya
Kaszás Esztert intézményvezetőnek nevezte ki, aki önfeláldozóan és alázattal vállalta el ezt a felelősségteljes munkát, így zökkenőmentesen indulhatott a tanév. Számára még nagyobb kihívást jelentett, hogy bár a megelőző években volt rálátása az iskolai munkára, de iskolában ezt megelőzően nem dolgozott. Az új feladatokat nyitottsággal, nagy odafigyeléssel
rugalmasan megoldotta.
Nevelő-oktató munkájára a magas színvonalú szakmai felkészültség, a
következetesség, a tudatosság jellemző. A gyerekekkel szemben megértő,
kedves, ugyanakkor tekintéllyel bír.
Vezetőként sokat tesz mind a két intézmény fejlesztéséért, kreatívan alakítja az iskola arculatát. A tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeli.
A pedagógusok kezdeményezéseit Eszter örömmel, nyitottan fogadja.
A kollégák szakmai fejlődését szem előtt tartva új módszerek, megoldások
keresésére ösztönzi őket, hogy képességeik legjavát nyújthassák.
Tapasztalataival segíti az intézmény eredményesebb működését. Munkabírásával, szakértelmével, szorgalmával, kiegyensúlyozott vidám személyiségével kivívta a tantestület elismerését.
Ha egyszerűen jellemezni kellene Eszter tevékenységét, akkor legelőször azt mondanám, hogy egy bátor, céltudatos, kreatív ember.
Kaszás Eszter vezetői munkája, szakmai felkészültsége, elhivatottsága,
szolgálata hozzájárul intézményünk eredményes működéséhez, fejlődéséhez, ezáltal méltónak tartjuk a díj elnyerésére.
Kasziba Magdolna

Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom a Jóistennek, hogy ilyen pozitív jellel erősít meg
az utamban, Főtisztelendő Érsek Úrnak, Fülöp Ernő atyának, és Kerpits
Miklósnak, hogy erre a díjra méltónak találtak. Hálás vagyok kislányomnak
végtelen szeretetéért, türelméért, szüleimnek a gondoskodó családi háttérért, barátaimnak a támogatásért, Menyhárt Sándor atyának az őszintesé-
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tében számláltuk, hányan érkeztek gyalog vagy kerékpárral, valamint zöld
„dress code-ot” hirdettünk, amit egy nagy „zöld ruhás” fotóval meg is örökítettünk.
Ezekkel a programokkal megpróbáltunk kicsit rámutatni, milyen lenne a
helyes és követendő életmód, és hogy egyénileg mit tudunk, tudnánk tenni környezetünk védelméért. Számunkra a legfontosabb az, hogy ne csak
beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel példát is
mutassunk a felnövekvő nemzedéknek és a körülöttünk élő embereknek.
Csofcsics Erika és Simityné Mészáros Judit

Évzáró és anyák napja
az óvodában

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, mikor az anyaságot ünnepeljük. Magyarországon május első vasárnapján emlékezünk meg az édesanyák végtelen szeretetéről, önfeláldozásáról. Egy nap kevés hálánk kifejezésre, hiszen az édesanya az, aki gondot visel ránk, meghallgat minket,
ismeri minden hibánkat, és mégis feltétel nélkül szeret bennünket.
Óvodánk gyermekei idén is nagy lelkesedéssel, szeretettel készítették
ajándékaikat, tanulták a szebbnél szebb verseket, köszöntőket, dalokat.
Május 14-én a Halacska csoport óvodásai adták elő műsorukat, mely a
négy évszak jellemzőit, változásait foglalta magába. Május 15–én a Katica
csoport kicsijei és nagyjai örvendeztették meg az anyukákat, nagymamákat tavaszi versekkel, mondókákkal. Május 16-án a Szivárvány csoportos
gyermekek mondókákkal, énekekkel „sütöttek-főztek” anyának, mamának
és kedves mondókákkal, versekkel köszöntötték őket. Végezetül a Méhecske csoport óvodásainak műsorára került sor, melynek keretében képzeletbeli kiránduláshoz kapcsolódó körjátékokat, verseket adtak elő, köszönetet
mondó költeményeket szavaltak.
Május a Szűzanya hónapja, ezért egyik csoport sem feledkezett meg
Szűz Máriáról, a mi Mennyei Édesanyánkról, akit óvodásaink imával, énekkel köszöntöttek, és egyben hálát adtak a jó Istennek az édesanyák gondoskodásáért, szeretetéért.
Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden édesanyát!
Gacsal Dominika óvodapedagógus

Anyák napja az iskolában

Az iskolában is meghitt műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat a gyermekek.

Nyílt nap a Katolikus Óvodában

versek kíséretében. Végre elékeztünk a számunkra legfontosabb részhez:
először vettük magunkhoz Krisztus Testét. Szóban és énekben is ígéretet tettünk, hogy egész életünk során Jézust fogjuk szolgálni. A felkészítést
ajándékkal is megköszöntük Sándor atyának. A szentmise végén közös
fényképet készítettünk.
Az ünnepi esemény zárásaként a plébániára sétáltunk át, ahol kalácsot
és kakaót fogyasztottunk. A rózsafüzért szüleinktől, az emléklapot, az imakönyvet, énekeskönyvet, díszes szalvétát pedig plébánosunktól kaptuk.
Nagyon örülünk, hogy találkozhattunk Jézussal a kenyér és a bor színe alatt.
4. osztály

Föld napja 2019

Idén sem feledkeztünk meg arról, hogy felhívjuk diákjaink figyelmét Bolygónk védelmének fontosságára. Bár a Föld napja a tavaszi szünet idejére esett, több kis rendezvénnyel, osztály- és iskolaszintű megmozdulással megünnepeltük ezt a napot. A másodikosok óriásplakátot festettek, a
napközisek a parkot és az iskola környékét tisztították meg a szeméttől.
Április 26-án, pénteken délután pedig megrendeztük a már hagyományosnak mondható kóstolónkat is zöldség-gyümölcsétkeket felvonultatva. Minden osztály készített valamilyen egészséges vagy különleges ételt, melyet a kijelölt kóstolók teszteltek és pontoztak. Az osztályok buzgalmát oklevéllel és némi rágcsálnivalóval jutalmaztuk. Szintén már szokássá vált intézményünkben az udvar virágosítása is, amely idén sem maradhatott el. Ennek köszönhetően a ballagás és a tanévzáró is szép, virágos környezetben valósulhat meg.
A környezettudatosságra nevelve „zöld nap”-ot tartottunk, melynek kere-

Hagyományainkhoz híven az óvodai beíratást megelőzően, április 30-án
nyílt napot tartottunk az érdeklődő leendő kiscsoportosok és szüleik számára, akik ezen a napon bepillantást nyerhettek a mindennapjaink egy
részébe. Népi gyermekjátékokkal, légvárral és Noé bárkája labirintussal
vártuk az érdeklődőket. Ezen felül a gyermekek megismerkedhettek a leendő óvó nénikkel, dajka nénikkel, leendő ovis társakkal, barátokkal.
Egy család életében nagyon fontos döntés, hogy milyen nevelést választanak a gyermekük számára az iskolai évek előtt. Óvodánk a keresztény
értékrendre épül, és minden erőnkkel, tudásunkkal azon vagyunk, hogy ezt
elmélyítsük, belsővé tegyük, és a gyermekekben szunnyadó, Istentől kapott
talentumot kibontakoztassuk. Évről évre egyre több szülő keresi fel óvodánkat, mivel fontosnak tartják, hogy az óvodai nevelés keretén belül az igaz
értékek felé vezessük a gyermekeket.
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek a nyílt napunkra!
Bánfiné Sódar Szilvia óvodapedagógus

Gyermeknap a Szent Anna
Katolikus Óvodában
Óvodánk apraja-nagyja izgatottan várta a „nagy eseményt”, hányat kell
még aludni a gyermeknapig, ami május utolsó péntekén került megrendezésre a Molnár János utcai óvodánk udvarán. Az óvónők lázasan készültek erre az alkalomra és minden szülő velünk együtt szurkolt, hogy a mostani esős időjárás elkerüljön minket.
Reggeli zenés tornával indítottuk a napot, a hangfalakból Halász Judit
Rendkívüli gyereknap dalai szóltak minden gyermek örömére! A zenés
gimnasztika után válogathattak óvodásaink a színes tevékenységek
között. Szilvi óvó néni és Andi óvó néni színes arcfestékkel varázslatos
pillangókat, tigriseket és sok más állatformát festettek gyermekeink arcára, amit sablonról választhattak a lurkók. Margitka óvó néni és Kati óvó
néni gyurmázással várta elsősorban a kiscsoportosokat, akik kis kezükkel gömbölyítettek, lapítottak, közben énekeltek. A nagyobbak kipróbálhatták Orsi óvó néni és Editke óvó néni által, kartonból készített labirintusos
golyóvezető ügyességi játékát, és építhettek poharakból várat. Türelemből és koncentrációból nem volt hiány, mindenki aktívan részt vett benne.
Dominika óvó néni kreatív tevékenységgel készült, széljátékot barkácsoltak. A papírgurigára ragasztott színes szalagok és a felhő valóban jól mutattak ovisaink kezében. Adri óvó néni hungarocellből barkácsolt színes halakkal várta a kagyló formájú kis medencénél a horgászni vágyókat. A hatalmas trambulin is használatba került, volt, aki hintázott, biciklizett, labdázott,
ugróiskolázott. Minden óvodás kapott egy gyermeknap feliratú, emblémával ellátott érmet a nyakába és természetesen a lufik sem maradhattak el!
Szülői közösségünk jóvoltából jól esett az öt különböző ízből álló hűsítő
fagylaltozás. A nap végére az izgalomtól és programoktól elfáradt gyerekek
pizzát és ivólevet kaptak ebédre.
Szabóné Tettinger Adrienn
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A Hunyadi napok eseményei

1993 nyarán, egy ünnepélyes tanévzárón vette fel iskolánk a Hunyadi
János nevet. Ezért idén szeptemberben úgy döntöttünk, hogy ezt a tanévet
jubileumi tanévnek nyilvánítjuk. A jubileum jegyében rendeztük meg május
14. és 16. között a Hunyadi-napok rendezvénysorozatot, melynek keretében két kiállítást is szerveztünk. Egy iskolatörténeti kiállítást, amelyen a
látogatók ízelítőt kaphatnak közeli és távoli múltunk történéseiből, és az
„Alkotó hunyadisok” kiállítást, ahol volt és jelenlegi kollégáink, hajdani és
mostani diákjaink különféle alkotásait láthatják az érdeklődők. A két kiállítás a tanév végéig látogatható, szeretettel várunk mindenkit.

Tankerületi Informatika Verseny

Május 23-án rendezte meg iskolánk második alkalommal a Kiskőrösi Tankerületi Informatika versenyt. A járási versenyeken legjobb eredményt elért diákoknak
adtunk lehetőséget, hogy összemérjék tudásukat gyakorlati és elméleti feladatokban. A versenyzők sok információval gazdagodhattak a 30 éves internetről, annak
létrejöttétől a napjainkban való alkalmazásig.
Iskolánk versenyzőinek eredményei:
5-6. évfolyam: I. Dági Attila (5.a), II. Zsók Szilvia (5.c) III. Tóth Márton (6.a)
7-8. évfolyam: III. Vörös Adrián (8.c), IV. Csernák Hunor (8.c)
Gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk!
Juhász Zoltánné

9. oldal

Tankerületi énekverseny
2019. május 8.
Az idei tanévben a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében több, mint száz gyerek ünnepelte a
magyar népdalt a tankerület énekversenyen. A kiskőrösi, a kunszentmiklósi, a kiskunhalasi járás állami iskoláinak legjobb énekesei és éneklő csoportjai érkeztek a versenyre, amelynek az Imre Zoltán Művelődési Központ adott helyet.
A megmérettetés célja a magyar népdal megszerettetése, a magyar
hagyományok őrzése, a tapasztalatszerzés és tehetséggondozás. A fellépő gyerekek többsége népi vagy népies ruhákban énekelt, felkészültek voltak, igazi élmény volt őket hallgatni. Komoly szakmai zsűri bírálta el a produkciókat: Kovács Mária, nyugalmazott énektanár, Kothenz Lajosné nyugalmazott énektanár, karvezető, valamint Vladár Károly népi énekművész,
a Magyar Dudazenekar tagja, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium népiének-tanára.

OPERAKALAND

„Velünk élő történelem” címmel iskolatörténeti vetélkedőt szerveztük
diákjainknak, ahol háromfős csapatokban mérték össze tudásukat tanulóink. „Tisztelet a múltnak” címmel megemlékezést tartottunk az iskolánk
udvarán a 2013. május 10-én elhelyezett időkapszuláknál. A Hunyadi napok
keretében került sor az „Úton a jövő iskolája felé” pályázat nyitórendezvényére. A Rendezvényen jelen volt Bányai Gábor országgyűlési képviselő és
Czeller Zoltán polgármester. Vágó Ferencné a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a Kiskőrösi Tankerületi Központ, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az EFOP-4.1.2-17-201700016 azonosító számú „Úton a jövő iskolája felé!” című projektje pozitív
elbírálás után 596.696.158,- Ft pályázati támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelező kiválasztásra került.

Május 2-án csodálatos élményben volt részünk az „OperaKaland” sorozat szervezésében Kodály Zoltán: Háry János című daljátékát tekinthettük
meg az Erkel Színházban, Budapesten.

A verseny két része közötti szünetben a Hunyadi Iskola 6.a osztályosai táncoltak a színpadon. (Felkészítőjük: Nagyné Bényi Mária és Nagy
István). A második szünetben Lengyel Anna 4. a osztályos tanuló bukovinai népdalt tanított a résztvevőknek, majd Vladár Károly dudamuzsikával
örvendeztette meg a hallgatóságot.
A Kiskőrösi Tankerület kerületi énekversenyén alsó tagozaton elért eredmények:
Első helyezett egyéni kategóriában: Tóth Flóra 4.a osztályos tanuló
Első helyezett csoport kategóriában: Jánoshalma éneklő csoportja (Dági
Veronika, Lengyel Anna, Lengyel Kamilla, Tagai Flóra, Tóth Flóra)
Felkészítőjük: Patocskainé Vízvári Klára tanárnő
A felső tagozatos egyéni éneklők közül szintén jánoshalmi versenyző
kapott első helyezést: Zámbó Luca 6. a osztályos tanuló

TISZTELET A HŐSÖKNEK

A beruházásnak 2020.04.12-ig kell megvalósulnia, amelynek keretében
a Hunyadi János Általános Iskola udvarán egy új, kétszintes épületszárny
jelenik meg közel 300 m2-en. Itt egy komplex természettudományi laborcentrum épül, ezen kívül kétféle technikaterem (leányok és fiúk részére),
és ebben az épületrészben kerülnek kialakításra az új öltözők is nemenkénti elkülönítésben a szükséges vizesblokkal együtt. Az intézmény akadálymentesítésével teljes körűen megközelíthető lesz az egész iskola, lift
kiépítése történik meg.
Az iskolaépület egy másik szárnyához kerül bővítéssel az új közösségi
tér és könyvtári olvasósarok 400 m2-es területen. Az ingatlan udvarán egy
90 m2-es szabadidőpark kerül kialakításra sulifitnesz eszközökkel és kültéri
játékokkal felszerelve.
A felújított szaktantermek
új bútorokkal és a szükséges technikai eszközökkel
lesznek felszerelve. Az iskolai informatika, sport, kémia,
fizika és technika eszközök száma gyarapszik, és a
minőségi oktatást teszi lehetővé. A beruházás által korszerű oktatási-nevelési környezet jön létre Jánoshalmán, amely hozzájárul az
oktatási minőség javításához, az oktatási egyenlőtlenségek és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez, a túlzsúfoltság csökkentéséhez.

Áprilisban Bokor Jutta „operanagykövet” előkészítő órát tartott diákjainknak, ami szintén óriási élmény volt.
A kedvenc jelenetekből rajzokat készítettek tanulóink, amiből kiállítást
rendeztünk.
A csodálatos muzsika, a pazar díszlet és jelmezek meseországba repítettek bennünket, ahol még néha Kodály Zoltán is megjelent.

Május 24-én a SOMOGYI BAKÁK emlékének tisztelegtünk a kis-temetőben. A 7.a osztályos furulyás fiúk, és a 4.a osztályos énekesek a hazaszeretetről daloltak az 1944-ben Jánoshalmán hősi halált halt 12 hősnek.

Orbán-napi fellépés

Dági Attila 5. a osztályos tanuló rajza: Háry János és Örzse
P.V.K.

Háromtusa

Sulizsúr

2019. május 18-án az Apródsuli zárásaként szerveztük meg, az iskolánkba iratkozott leendő első osztályosainknak, Sulizsúr elnevezésű családi napunkat. Vártuk a kicsiket és szüleiket közös játékos délelőtt eltöltésére. Ezen a napon önfeledten szórakozhattak a gyerekek osztályfőnökeikkel,
és a tanító nénikkel. Zsebszínpadosaink Az igazmondó juhász című mesejátékkal örvendeztették meg az ovisokat, majd arcfestés, kézműves foglalkozás és táncház következett. Várunk Titeket szeptembertől!

Iskolánkban a hagyományos háromtusa versenyt az alsó tagozatos
tanulók részvételével április 30-án tartottuk volna meg, de az időjárás miatt
ez elhúzódott. Évfolyamonként a következő tanulók voltak eredményesek
(összetett 1. helyezést értek el):
1. évfolyam: fiú: Kolompár Erik 1. b, leány: Kisföldi Anasztázia 1. a
2. évfolyam : fiú: Nagy Kristóf 2. a, leány: Rostás Bettina 2. b
3. évfolyam: fiú: Halász Barnabás 3. b, leány: Hegyi Szófia 3. c
4. évfolyam: fiú: Balla Gábor 4. b, leány: Magyar Vivien 4. c

Iskolánk minden évben képviselteti magát a Jánoshalmi Gazdakör által
rendezett Orbán-napi megemlékezésen az Orbán-szobornál.
Az idén a 4. a osztály tanulói készültek a szereplésre énekkel, tánccal. Műsorunk első részében jánoshalmi népdalokat adtunk elő Dr. Karsai Ferenc gyűjtéséből, melyeknek témája stílusosan a szőlő és a bor volt.
Ezután pedig dunántúli néptáncokat mutattak be a gyerekek, melyeket
Nagy István segítségével tanultak meg.
A műsor után a Gazdakör Székházában vendégül látták a rendezők csapatunkat. Köszönjük nekik a finom pizzát, szendvicseket, csokit, üdítőt!
Puskás Krisztina
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Madarak és fák napja a Gyermeklánc Óvodában

Intézményünk idén 3. alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda címet, így
a zöld jeles napok, ünnepek megélésének kiemelt jelentősége van programunkban. Szeretnénk megtanítani a hozzánk járó gyermekeket arra, hogy
életkorukhoz, érettségükhöz mérten ismerjék meg természeti környezetük
értékeit, vegyék észre benne a szépet, óvják élőlényeit.
Mi, óvónők is igyekszünk tudásunk legjavából mássá tenni ezeket az
alkalmakat: idén 7. alkalommal volt vendégünk Kovács Sándor madarász
Hartáról, továbbá változatos látnivalókkal, tevékenységgel fogadtak minket Rostás Róbert és munkatársai. Kéleshalmán, a kemencés parkban
gyülekeztünk, Sándor bemutatta a madarász-élet titokzatos világát, sasés gólyatollal, daru-lábbal tarkítva az egyébként sem unalmas előadást.
Az erdőben aztán testközelből vehettük szemügyre a madárhálót, és csodálhattuk a madárgyűrűzés folyamatát. A közel 70, többnyire nagycsopor-

tos korú gyerekkel két csapatban barangoltuk be a látnivalók birodalmát, a
magasleshez több autóval jutottunk el, a helyi erdészek jóvoltából. Itt aztán
cipelhettek szarvasagancsot, hordhattak kukoricát a szóróra, felmászhattak a leskunyhóba, bogarászhattak az erdő alján.
Hamar elszaladt az idő, és igazán jólesett az éhes csapatnak a frissensült kenyérlángos! Köszönjük a finom falatokat Molnárné Erzsikének,
a frappáns szervezést pedig Ördögh Editnek, Molnárné Túri Marikának,
Rostásné Áginak! Köszönet illeti a Royal Sütőüzemet is, mert évek óta
felajánlják a kenyérlángos tésztát.
Igazi ajándék volt ez a nap, mindannyian örülünk, hogy a részesei lehettünk.
Kristánné Ádám Natália óvónő

Május a Biztoskezdet Nyitnikék Gyerekházban

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

A stresszel való
megküzdés

Május hónapban a már megszokott napi tevékenységi formák mellett,
számos programmal vártuk az anyukákat és gyermekeiket. A sok játék, ének, és - mozgás mellet, többen ünnepelték névnapjukat és szülinapjukat
is ebben a hónapban. A madarak és fák napja alkalmából, május 10-én, az
erdei ovisokkal Kéleshalomra látogattunk. Egy madarász segítségével megtapasztalhattuk, hogy hogyan gyűrűznek madarat, valamint közelről szemlélhettünk seregélyt, fekete rigót, és barátposzátát is. Nagyot sétáltunk az
erdőben, végül ebédre, frissen sült kenyérlángost ehettünk. De, a május
még számos programot tartogatott. Jánoshalma Város Önkormányzata és
a Kistérségi Egészségügyi Központ pályázatai keretein belül, Születés Hete
programsorozat zajlott a Gyerekházban. Ezen a héten több szakember látogatott el hozzánk, akik segítségével bővítettük az eddigi tudásunkat, többek között az egészséges táplálkozásról, a korai fejlesztésről, a mosható pelenkáról, és a baba-mama jógáról is. Természetesen ebben a hónapban is védőnői előadások és gyógytorna is várta az érdeklődő anyukákat.
Május végén meghitt-, és gyönyörű körülmény között ünnepeltük az édesanyákat. Szem nem maradt szárazon, amikor a halk zene megszólalt, és a
kicsi gyerekek átadták az általuk készített ajándékot anyukájuknak. Megható és nagyon szép nap volt mindannyiunk számára. Dr. Kinigopulos Márta pszichológus ebben hónapban is várta a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseit.

Általánosságban elmondható a megküzdésről, hogy: Olyankor lép fel,
amikor a személy megterhelőként értékelt körülményekkel szembesül. A
megküzdés folyamati jellegű, az egyén részéről erőfeszítéseket, kísérleteket feltételez, és a kialakult helyzet tág értelemben vett kezelését tűzi
ki célul, amely egyaránt magába foglalja az adott stressz csökkentését,
megszüntetését, minimalizálását, elviselését vagy a helyzet feletti uralom
megszerzését. A megküzdés helyzetfüggő meghatározásában az játszik
szerepet, hogy adott szituációban a személy mit értékel szükségesként.
A megküzdés annak kiértékelésétől függ, hogy egyáltalán tehető-e
valami a helyzet megváltoztatása érdekében. Amennyiben ez valószínűnek tűnik, a probléma-fókuszú megküzdés kerül az előtérbe.
Ellenkezőleg, ha a kiértékelés eredménye az, hogy semmit sem lehet
tenni, a személy elsősorban az emóció-fókuszú megküzdést fogja előnyben részesíteni. Érdekes tény, hogy ugyanolyan típusú stresszelő körülményekkel szembesülve a nők és a férfiak a megküzdés igen hasonlómintázataihoz folyamodnak.
A problémaközpontú megküzdés az aktuális viszony megváltoztatására törekszik, mint ahogyan a támadás az ellenség megsemmisítését vagy
gyengítését célozza. Olyan beavatkozásokat foglal magába, mint például a döntéshozatal, a személyközi konfliktusok megoldása, az információgyűjtés, az útmutatások keresése, az idő hatékonyabb kihasználása.
Szintén ide sorolható az olyan programokban való részvétel, amelyek az
adott probléma vagy nehézségek megoldásán fáradoznak.
Az érzelemközpontú megküzdés azokat a kognitív erőfeszítéseket
mozgósítja, amelyek a helyzet jelentését igyekeznek módosítani, anélkül,
hogy magukat a körülményeket megváltoztatnák. Jellegzetes stratégiái például a társas összehasonlítások a dolgok ’napfényes’ felének a felfedezése, azok az eljárások, amelyek a jobb közérzet elérését célozzák
(lazítás, meditáció, vallás gyakorlása, támogató csoportokban való részvétel, humor, törődő és megértő személlyel való társalgás stb.)

Pályázatok, melyben a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház megvalósítási helyszínként részt vesz: LEK (LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT) - EFOP1.8.20-17-2017-00035. / JÁNOSHALMI PRAXISKÖZÖSSÉG - EFOP-1.8.217-2017-00021. / GYEP (GYERMEKESÉLY PROGRAM) - EFOP 1.4.2-162016-00020
Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és
anyukáját, a megújult Biztos NYITNIKÉK Kezdet Gyerekházba!
Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Lippai-Ádám Nikolett

Ha úgy érzi, hogy már nem tud megküzdeni az
önt érő mindennapi stresszel, bátran keressen
fel bennünket az alábbi telefonszámon:

06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ
dr. Horvát-Militityi Tünde – pszichológus
Hangya Fruzsina – mentális egészségfejlesztő
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Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés szakellátás már 2005 szeptemberétől működik
Jánoshalmán. abban az időben a Kistérségi Társuláshoz tartozva. Négy
település: Mélykút, Borota, Kéleshalom és Jánoshalma óvodás és iskolás gyermekei kaptak az ortopédiai és belgyógyászati elváltozás területén ellátást.

Ortopédiai elváltozás: ferdenyak, gerincferdülés / annak többféle változata/, mellkas, csípő, térd, alsó lábszár, lábfej és a talp elváltozása.
Gerincferdülés /többféle változata van/: mellkas deformítás, obesitás,
asztma, csípőficam kezelése történik, bokasüllyedés, a lábfej boltozatának
elváltozása, illetve a lúdtalp, ami a leggyakoribb a mai gyerekeknél. A lúdtalp lehet öröklött, vagy szerzett, amit okozhat a korai fel- talpra állítás, a
nem megfelelő cipő viselése, amely nem tartja a lábát pici korban és a testsúly megnövekedése.

Belgyógyászati elváltozás: aszténia, asztma, szívbeteg, obesitas /túlsúly/, csökkentlátó, vegetatív disztóniás elváltozás.
2013 szeptemberétől Rém és a Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Óvoda
és Általános Iskola gyerekei is bekerültek ellátottak körébe.
A gyógytorna és a gyógytestnevelés közötti különbség, hogy a gyógytorna az egészségügyi intézményben működik/vagy szanatóriumban/ és a
súlyosabb betegekkel dolgozik, egyéni, vagy kisebb csoportokban történik
a terápia. A gyógytestnevelésben 1- 16 főig lehet tornáztatni a gyerekeket.
A gyógytestnevelés az oktatási rendszer keretén belül működik. Éppen
ezért minden tanévben az intézmény orvosa megvizsgálja a páros osztályba járó tanulókat, akik a következő tanévtől kötelesek gyógytestneve-

lésre járni. A szakorvos is tehet javaslatot /ortopédus, pulmonológus, stb./
Az intézményorvosa határozza meg, hogy a gyermek II/A besorolást kap,
akkor testnevelés órán is részt vehet, II/B besorolással csak gyógytestnevelés órán vehet részt. A létszámot is Ő határozza meg: 1-3, 4-7, 8-16 fő
lehet egy órán.
Az iskolás gyerekek értékelést, jegyet kapnak minden hónap végén, félévkor és év végén, ami a testnevelés jegybe beleszámít a II/A csoportba
tartozók. A II/B csoportba tartozóknak csak a gyógytestnevelő ad értékelést.
2018-2019-es tanévben 330 fő kap ellátást a környék településein.

Gyógytestnevelésen a gyerekek heti 1 vagy 2 alkalommal vesznek részt.
Általában a testnevelés óra helyett.
A gyerekek a testnevelés eszközeivel, módszereivel, a kontraindikált
gyakorlatok / ellen javalt/ figyelembevételével segíti az egészségi állapot
szinten tartását, helyreállítását, rehabilitációját.
Feladat az elváltozásnak megfelelően a tartó- és támasztóizomzat erősítése, mobilizálása, esetleg nyújtása, a talp izomzat erősítése. A helyes
állás, járás, testtartás érzékeltetése, rögzítése. A helyes légzés kialakítása
és a játék, amely lehetőséget ad a fejlesztésre. Ezentúl a testi készségek,
képességek, mozgásműveltség fejlesztése a feladatunk.
Célunk a veleszületett vagy szerzett elváltozás szinten tartása, az egészségi állapot visszaállítása. Természetesen ehhez szükségünk van a szülők segítségére, aki gyakoroltatják otthon a feladatokat. Mivel sok az ellátást igénylő gyermek, így szükség lenne az otthoni gyakorlásra a mielőbbi
helyreállítás érdekében.
Jánoshalma, 2019. május 31.
Kancsár Erika gyógytestnevelő
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Jánoshalmi Tagintézménye
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Új vezetője van a jánoshalmi
mentőállomásnak
– Hogyan lett mentős? Erről kérdeztem
Sinka Józsefet a jánoshalmi Mentőállomás új vezetőjét-

– Az elején kezdem. Bácsalmási szülött
vagyok. Ott éltem 14 éves koromig, majd
az élet minden irányba elsodort. Több mint
tízen évig több nagy multinacionális cégnél dolgoztam vezető beosztásban, többek között Székesfehérváron. A legutolsó beosztásomban termelési igazgatóként
tíz évet dolgoztam Gödön. Onnan jöttem a
mentőszolgálathoz. Változásra vágytam.
– Mi váltotta ki ezt az igényt?

– Az egészségügy – nem kifejezetten a
mentőzés – számomra gyerekkori szerelem. Az én habitusomból adódóan viszont
mindig más irányba keveredtem. Annak
idején a sok tanulástól való félelmem miatt hagytam fel az egészségüg�gyel, ennek ellenére egy sor szakképesítésem van az élet legkülönbözőbb
területeiről.
Amikor váltottam, elengedtem az orvosit – annak ellenére, hogy mindig a
gyógyító, segítőszándék megvolt bennem – és akkor úgy döntöttem, hogy
jó lesz nekem az ápolói végzettség. Kerestem mindenféle iskolát. Véletlen
kerültem a mentőkhöz, mert akkor volt státusz Bácsalmáson. Ott felajánlották, hogy elkezdhetem a szakmát és mellette végezhetem a szükséges
tanulmányokat. Hivatalosan 2013 óta dolgozom a mentőknél. Bácsalmáson dolgoztam ezidáig. 2019 márciusában felkértek jánoshalmi Mentőállomás vezetésére.
– Mi a hitvallása az új helyén?

Amit eddig a mentőknél csináltam, melyet az én vezetőim is mondtak,
hogy az elmúlt több mint öt évben folyamatosan dolgozom azon, hogy népszerűsítsem a mentőszolgálatot és, hogy a fejlesztésben részt vegyek. Az
előző érámból adódóan ez valahogy belém rögzült, és az ember automatikusan próbálja a hibákat kijavítani.
– Ez miben nyilvánult meg?

– Bácsalmáson sok mindent csináltam, többek között létrehoztam egy
alapítványt tokkal-vonóval. Majd elkezdtem egy mentéstechnikai bemutatót csinálni, mely az idei éveben hatodik évébe lép, és már nagyon sok
„Hiszem, ha látom” nevű bemutatót csináltunk. Elkerültünk külföldre is, ahol
igen népszerű lett a bemutató. Ez megmaradt, ez az enyém. Ezt szeretném
Jánoshalmára is adaptálni többek között. Azonban sok tervem van, amit
szeretnék itt megvalósítani.
– Mik a tervei?

– Elsődleges célom ott is és itt is, hogy mentőszolgálat az adott körzetben méltó helyre kerüljön a település életében. Kevesen érzik, és élik azt
át, hogy egy mentőállomás az az adott körzet állomása. Elsődlegesen itt a
jánoshalmiakat és a városhoz tartozó kistérséget kell, hogy ellássuk ebből
a szempontból.
Rengeteg pályázatot írtam. Ezt szeretném folytatni Jánoshalmán is. Rövidesen beadásra kerül az egyik kereskedelmi bankhoz. Bácsalmáson ilyen
módon már nyertem kettő nagyon modern mentéstechnikai eszközt. Ezek
a vénaszkennerek. Amikor 2016-ben elnyertük ezt a pályázatot, ilyen eszköz a megyében csak Bácsalmáson volt. Szeretném, ha sikerülne Jánoshalmára is, ilyen eszközöket elnyerni.
Azokat az eredményeket, amit Bácsalmáson elértem, szeretném Jánoshalmára is adaptálni, mivel ide is beillik. Itt is van egy mentőalapítvány, mely-

nek születésénél magam
is bábáskodtam. Jól ismerem az elődömet is, s jó
kapcsolatban vagyok vele.
A régi dolgozókat, mint például Huszár Imrét és társait, akikkel két évig dolgoztam Halason.
Ezeket csináltam eddig a
mentőknél. Így kerültem
Jánoshalmára, mely számomra egy kihívás. Én meg
szeretem a kihívásokat. Az
motivál, ha van egy cél, amit
meg kell valósítani.
Elsődleges célom, hogy
tudatosítsam az emberekben, hogy ez a mentőállomás, itt van. Mindenkinek sajátjának kell, hogy
érezze. Szeretném minél jobban érzékeltetni, hogy mennyi pozitívuma van
annak, hogy van egy térségnek mentőállomása. Egy részt az ellátás kapcsán, másrészt a várossal és a térséggel együttműködve – hiszen ez egy
csapatmunka – a mentés mellett arra is fordítsunk gondot, hogy megelőzzük a bajt. Ebben a helyi egészségfejlesztő iroda is nagy segítség. Fel is
vettük már a kapcsolatot.
Nagyon sok a tennivaló az emberek egészségkultúrájának fejlesztése terén
Ez hosszú évekre ad munkát nekünk. Fontos, hogy minél szélesebb körben képesek legyenek az elsődleges segítség nyújtás során az újra élesztésben minél hatékonyan közre működni. Erre fel kell készíteni oktatókat,
akik köznyelven át tudják adni az embereknek az ezzel kapcsolatos ismereteket.
A jánoshalmi állomás egy teljesen új, a mentés ellátásának megfelelő
minimum eszköz parkkal. Idővel ezek az eszközök is elhasználódnak, fejlesztésük szükséges, folyamatosan szem előtt kel tartani.
Ez egy kis állomás , A napi állomásvezetői munkám, inkább adminisztratív jellegű a többi viszont közösségként, kell, hogy működjön.
– Kicsi állomás, de a mienk!

– Ennek ellenére nagyon sok munka van. Évente mintegy kétezer feladatot látunk el már is. Megnyitása óta folyamatosan bizonyítja, hogy jó döntést hoztak annak idején az idetelepítésével.

– A beszélgetésünket megelőző nap is olyan sűrű volt, hogy nem is
tudtunk időpontot egyeztetni.

– Sajnos nagyon sok a munkánk. Igen is nagyon van létjogosultsága
ennek a mentőállomásnak. Két ezer feladatot ellátni éves szinten egy kis
állomásnak, tetemes munkával jár. A mentőszolgálat, ha az előző pályázati
idő lejár, itt is igyekszik fejleszteni, mentőautók vonatkozásában is, hiszen
autóink az elmúlt három évben több mint 300 ezer kilométert futottak. Várhatóan jövőre kerülhet sor a cserére.
A képzésre is nagy gondot kell fordítanunk, mivel egy ilyen kis állomáson
dolgozóknak sokkal több rétű a munkája az itteni betegek életben tartása
érdekében, mint egy városban lévő mentőállomás dolgozóinak, hiszen ott
van külön eset kocsi, nagyobb a felszereltség és a létszám is.
Szeretném a lakossággal minél jobban megismertetni a szolgálat munkáját, tevékenységét. Ebben nagyban számítok a helyi mentőalapítvány munkájára. Azon vagyok, hogy aktív részesei legyünk a helyi közösségnek.
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A dietetikus tanácsai

Érdekességek
a mézről

A méz gyógyító hatását már az ókori Egyiptomban is kihasználták, sebeket kezeltek vele, de Kleopátra is alkalmazta szépítőszerként. A méhek ajándéka szinte minden kultúrában jelen volt, és nem
csak élelmiszerként és gyógyanyagként, hanem a kultikus szertartások
részeként is fontos szerepet játszott.
A tudomány azután szép lassan az összes méznek jótékony hatását igazolta – őseink nem tévedtek, a méz valóban aranyszínű csodaszer!
Több mint 300 féle mézet készítenek a szorgos méhek. Ízük, hatásuk
attól függ, hogy a bázisul szolgáló virágok milyen nektárral rendelkeznek. A
méz szénhidráttartalma körülbelül 80-85 százalék, amit a benne lévő gyümölcs- és szőlőcukor tesz ki. Ezen kívül tartalmaz még fehérjéket, különböző szerves anyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat is. Az emberi szervezet számára szükséges, 24 ásványi anyagból 22 jelen van a mézben.
A valódi virágméz az esetek túlnyomó többségében kristályos. Csupán
két fajta méz ismert, amely akár több évig is folyékony marad. Az egyik az
akácméz, a másik a tiszta mentaméz. A kristályosodás tehát a „méz” -ként
árult termékek valódiságára utal. A cukorszirupból készült, hamisított „méz”
mindig folyékony.
A mézben sokféle vitamin megtalálható (B1, B2, B5, B6, C, M, P), ám
mennyiségük meg sem közelíti a friss gyümölcsök vitamintartalmát. Sajátossága ellenben, hogy vitamintartalmából a tárolás során sem veszít, akár
hét éven át is megőrzi vitaminjait.
Legismertebb méz az akácméz, ami világos színű, áttetsző, teljesen tiszta formában enyhén zöldes színbe hajló. Nagyon hosszú ideig folyékony
marad, ennek egyik oka, hogy a többi méznél magasabb a fruktóz tartalma.
A repceméz frissen pergetve aranysárga színű, majd 1-2 héten belül kristályosodik. Kristályai apró szeműek, állaga leginkább a fehér zsírhoz hasonlít. A hársméz barna színű, erősen aromás méz. Íze a menta ízre emlékeztet. Viszonylag későn, kb.5-6 hónap múlva kristályosodik. A selyemkóróméz,
vagy vaddohányméz színe egészen világos, íze szinte fűszeres és viszonylag későn kristályosodik.
Bizonyos betegségek – például cukorbetegség, kóros elhízás, mézallergia, méhcsípés-allergia,– fennállásakor ellenjavallott a méz fogyasztása.
Faragóné Hován Éva Dietetikus

Születés Hete

– Ehhez a tevékenységhez kívánunk sok sikert és kitartást és jó
egészséget!

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Gyakorlati élet szakkör
a járás iskoláiban
2019. májusában a járás valamennyi alapfokú oktatási intézményében
befejeződött a Gyermekesély pályázat egyik legkedveltebb programja, a
gyakorlati élet elnevezésű szakkör második évadja. Az európai uniós forrásból megvalósuló foglalkozássorozat öt tanéven keresztül nyújt a diákok

számára hasznos, a mindennapi életben alkalmazható ismereteket.
A cél a fiatalok gyakorlatiasabb gondolkodásának előmozdítása, a hétköznapokat átszövő és kikerülhetetlen ügyintézéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése.
A program több témát ölel fel, melyek során a gyerekek betekintést nyerhetnek a hivatali ügyintézés, illetve a banki és postai szolgáltatások rejtelmeibe. A Kormányhivatal együttműködésével a résztvevők végig kísérhetik a gyakorlatban egy személyi igazolvány elkészítésének menetét, a postán pedig utalványokat és csekket tanultak meg kitölteni.
Az előadások során szó esik a pénzzel való gazdálkodásról, a kiadások és bevételek tudatos tervezéséről, valamint a takarékoskodás jelentőségéről.
A diákok megismerkedhetnek továbbá az egészséges életmód, a szűrővizsgálatok és a személyes higiénia fontosságával, valamint bővülnek
ismereteik a szelektív hulladékgyűjtés és a környezetvédelem témakörben is.
A program az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú „Együtt
Könnyebb” komplex prevenciós és társadalomi felzárkóztató program a
gyermekszegénység ellen projekt keretein belül valósult meg.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ a Születés Hete alkalmából 2019. május 13.-17. között számos segítő és érdekes témával
készült minden érdeklődő kismamának és édesanyának. Szélesítették a
látókörünket, megerősítéseket és tanácsokat kaptunk a meghívott előadóktól többek között az egészséges táplálkozásról, környezettudatos pelenkázásról és kis gyermekekkel együtt végezhető jógáról. A programoknak a
Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház adott helyet.
Hétfőn Szabó Lucia dietetikus az egészséges táplálkozásról tartott
bemutatót és a résztvevőkkel közösen készítettünk a gyerekeknek különböző, pár perc alatt elkészíthető, laktató finomságokat úgy, mint a kakukkfüves, répás túrókrém vagy a zöldborsós sajtkrém.
Kedden Dr. Horvát-Militity Tünde tanácsadó szakpszichológussal beszélgettünk az „Anya és Apa születik” cím alatt a saját szülővé válásunk élményéről, azokról a pillanatokról, amikor először éreztük, hogy Anyák leszünk
illetve, hogy Anyák vagyunk. Sok gondolat és érzés felszínre került, melyeket a szakértővel átbeszélhettünk.
Szerdán Kovács Szilvia védőnő tartott előadást a csecsemők korai fejlesztésének fontosságáról, a jelek felismeréséről és a kezelési lehetőségekről, mint például a TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) vagy a
Dévény-módszer. A TSMT torna a nagy- és finommozgások fejlesztésével érleli az idegrendszert. Ilyen jellegű felmérésre és fejlesztésre Jánoshalmán is van lehetőség szintén az Egészségügyi Központ szervezésében, melyet Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász végez magas színvonalon.
Csütörtökön Mogyorósi Henrietta jógaoktató tornáztatott meg minket a
baba-mama jóga nap keretein belül. Egyszerű mozdulatsorokból álló, játékos gyakorlatokkal mozgattuk meg magunkat, a gyerekek pedig élvezték a
közös tornát. Kifejezetten a gyermekekkel együtt végezhető jóga a gyermek
5 hónapos korától 2 éves koráig tartó időszakra érvényes, utána az életkori sajátosságaiknak megfelelően, többnyire már nehezebben vehetők rá
erre a közös programra.
Pénteken Zsemberyné Mucs Katalin hordozási tanácsadó, a szegedi Babbamia bolt tulajdonosa tartott Nekünk bemutatót a mosható pelenkák használatáról, tisztításáról és sokféleségéről, valamint a babahordozás
lehetőségeiről, módszeréről. Néhányunknak a hallgatóság közül már nem
volt ismeretlen sem a hordozás, sem mosható pelenka használat, de számunkra is voltak még új információk.
Köszönjünk az Egészségügyi Központ dolgozóinak, hogy megszervezték Nekünk ezt a széleskörű programsorozatot, a Nyitnikék Gyermekház
óvónőinek, Agócsné Ádám Mártának, és Lippai-Ádám Nikolettnek pedig
azt, hogy a mindennapokban szeretettel és odaadással segítenek gyermekeinknek, hogy biztos alapokkal vághassanak neki bölcsődei, óvodai életüknek, Nekünk, Édesanyáknak pedig abban, még jobb anyává válhassunk.
Molnár-Mondovics Ágnes
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Római katolikus hittanosok zarándoklata

Emléktáblát avattak
Jánoshalmán

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében Fótra és Vácra zarándokolt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
több mint 200 római katolikus hittanosa május 25-én. Jánoshalmáról, Borotáról és Kunfehértóról 51-en vettünk részt.
A program érseki szentmisével kezdődött a fóti templomban. A szentmise után a zarándok gyerekek megtekintették a templomot, majd ebéd után
felmentek a Fáy-présházhoz, hogy a táj szépségében gyönyörködhessenek. A program ezután Vácon folytatódott az egyházmegye hitoktatóinak
a segítségével „eucharisztikus akadályversenyt” rendeztek, amelyet a mieink nyertek meg. A versengés után megismerkedhettek a hittanosok a váci
Hétkápolna történetével és élvezhették a kápolna közösségének vendégszeretetét az uzsonnával. Nagyon szép napot töltöttünk együtt.
Sándor atya plébános

Egyházmegyei ministránstalálkozó

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye tavaszi ministránstalálkozóját
tartották Baján 2019. május 11-én, szombaton. A találkozó a bajai Szent
József templomban vette kezdetét érseki szentmisével.
A program akadályversennyel folytatódott, melyben a püspököltöztetéstől kezdve, a liturgikus eszközök és szokások ismeretéig mindenről számot
kellett adni a találkozó résztvevőinek. A játékos vetélkedő mellett kisvona-

tos városnézésre is nyílt lehetőség. Természetesen a jó ebéd sem hiányzott, melyet a Szent Balázs Katolikus Iskola ebédlőjében fogyasztottak el
a résztvevő ministránsok. Tőlünk 31 ministráns (Borotáról és Kunfehértóról is) vett részt kísérőivel.
Sándor atya plébános

P. Faddy Othmár ferences atya, a város szülötte és díszpolgára születésének 110. évfordulójára. Az ünnepséget dr Ádám Antal vezette. A szerzetesi és szónoki nagyságát a bajai Barátok temploma plébánosa, Schindler
Mátyás méltatta. Életútját és családi vonatkozású intelmeit Ottné Faddi M
Magdolna foglalta össze. A Szent Anna templom falán elhelyezett emléktáblát Menyhárt Sándor helyi plébános avatta fel. A rendezvényt szentmise követte, Lógó Tibor orgonajátékával. A résztvevők között volt Bányai
Gábor országgyűlési képviselő, a városvezetés képviselői, rokonok, barátok, ismerősök, akik tisztelettel adóztak emlékének.

Munkalehetőség!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Mélykút településen a
HUNENT Zrt. üzeme a vízi szárnyas húsfeldolgozáshoz szükséges
munkavállalói létszámot
Mélykút város 50 km-es körzetéből kívánja feltölteni.

A foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztató:
2019. június 12. napján 9 órakor lesz
Jánoshalmán
az Imre Zoltán Művelődési Központban
(6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3.)

Tájékoztatót a foglalkoztató képviselői tartják:
Bögre Izabella HUNENT Zrt humánpolitikai vezetője
Weiss Kurt HUNENT Zrt vezérigazgatója
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Hangya ABC és
Non-Stop mini ABC
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

2019. júniusi akcióink!
Kőbányai sör 2l
Adrenalin energiaital 250ml
Márka szénsavas üdítőital 2l
FL puszedli 200g
Icon pálcikás jégkrém 120ml

619-Ft/db
120-Ft/db
189-Ft/db
299-Ft/db
159-Ft/db

(309,50Ft/l)
(480-Ft/l)
(94,50Ft/l)
(1495-Ft/kg)
(1325-Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes !

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Rusi-Ker Kft. dolgozói

Horgászok
figyelem!
Itt a horgászszezon!
Horgászboltunkban minden termék
megtalálható, ami a jó fogáshoz szükséges!
Jánoshalmi Bajai út 51/b
a Benzinkút mellett
Szeretettel várunk minden
kedves vásárlónkat!
Köszönettel,
Pethő Zoltán!

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma:
06-30/565-37-58

Jánoshalmán
Orcy utca 72 alatti
háromszobás
CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
NAGY KERTTEL,
MELLÉKÉPÜLETEKKEL.
GAZDÁLKODÁSRA
KIVÁLÓAN ALKALMAS.
Gázfűtés, füdőszoba van,
szennyvíz rákötve.
Érdeklődni 30-9639-414

2019. június

BOR

hónapban
18-án lesz
kirakodó

A MINDENNAPOKRA!

vásár

Stílus

Üzlet

JÚNIUSI AKCIÓJA

Műszaki
kereskedés

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízásából
2019. május hónapjában a következő elhunytak kegyeleti ügyintézését
segítette, illetve temette el:
Bisztriczki Ferencné
sz: Tan Erzsébet
Simáné Palotai Edit
Szlenicskó József
Perneki József Illés

élt: 79 évet
élt: 41 évet
élt: 78 évet
élt: 62 évet

Nagy Mihályné
sz: Kis Julianna
Harangozó Pálné
sz: Hoksza Ilona
Komáromi Ferenc

élt: 84 évet
élt: 87 évet
élt: 81 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 ez
zel 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

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Perfex Wc papír (24 tekercs)
799.PVC asztalterítő (100*130 cm)
450.Üveg kancsó (1 liter)
399.Női nagy pénztárcák
1200.További akciónkat keresse üzletünkben!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-77/ 951-903
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A Jánoshalmi FC májusi eredményei:

Triplázott
városunk szülötte

KIHARCOLT EZÜSTÉREM

Május 5.
Megyei I.o. felnőtt mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kalocsa 4:1( 1:1)

Gólszerzőink: Andelic Nemanja, Szabó Szilárd, Jesic Alekszander, Harnos Zoltán Dániel
Nenad Florin vezetőedző: - Az első játékrészben nem sikerült a helyzetek
kihasználása. Összességében azt gondolom, hogy jó mérkőzést és szép
gólokat láthattak a nézők.
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kalocsa 0:3 (0:1)

Fenyvesi Ferenc edző:-Sajnos a második félidőben felülkerekedett ellenfelünk. Mi viszont a gólhelyzeteket nem tudtuk kihasználni.
U-16 mérkőzés
Mélykút- Jánoshalmi FC 2:1 (1:1)

Gólszerzőnk: Pippan István
Fenyvesi Ferenc edző:- Kár, hogy ki engedtük a kezünkből ezt a mérkőzést. Legközelebb koncentráltabban kell játszanunk!
Május 11
Megyei I. o. mérkőzés
Kiskunfélegyháza- Jánoshalmi FC 0:0

-Végig sportszerű jó mérkőzésen nem tudott csapatunk gólt lőni, pedig a
helyzetek meg voltak.
Nenad Florin vezetőedző:- Már az első húsz percben el kellett volna döntenünk a meccset. Mintha átok ülne rajtunk. Nem tudunk gólt szerezni.

U-19 mérkőzés
Kiskunhalas- Jánoshalmi FC 2.4 ( 0:3)

Gólszerzőink: Délceg Dusán 3, Hercz Dániel Zoltán
Június 1.

KIHARCOLT EZÜSTÉREM
A vártnál is nagyobb küzdelemben kerekedett felül csapatunk a -láthatóan
nagyon felkészült- Kiskőrösi csapaton. A mérkőzés közben szavazhattak
a szurkolók a szezon legjobbnak
vélt játékosa címre. A szavazás a
belépőjegyre írt név leadásával
történt. A szavazatokat az egyesület elnöksége számolta össze.
Ennek alapján A JFC 2018-2019
évi bajnokságban legtöbb szavazatot kapott játékosa Harnos Zoltán Dániel lett. A második helyre
Stojanovic Milost, míg a harmadikra Szabó Szilárdot szavazták a nézők. Az ünnepélyes díjátadást június
22-én szombaton az ünnepi barátságos mérkőzést követően láthatják az
érdeklődők. (Ezt a gyakorlatot ezentúl minden évben folytatjuk)

Fenyvesi Ferenc edző:-Végig partiban voltunk a házigazdákkal, viszont a
gólokat ők lőtték.

Gólszerzőink: Pálfi Norbert3, Csáki Dániel2,Sepsi Zsombor Áron, Dobi
Áron
Fenyvesi Ferenc edző:- Csapatom minden tekintetben felülmúlta a hazaiakat. Gratulálok a fiúknak!

Gólszerzőink: Hercz Dániel Zoltán, Délceg Dusán, Zentay Viktor
Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem.
Fenyvesi Ferenc edző: -Csak gratulálni tudok csapatomnak egész éves teljesítményéhez. Kis odafigyeléssel érmet is szerezhettek volna a fiúk.
Horváth Mihály elnök

május 18
U-16 mérkőzés
Tompa-Jánoshalmi FC 5:11 (3:5)

Május 19:
Jánoshalmi FC- Bácsalmás 2:1 (2:0)

Gólszerzőink: Stojanovic Milos, Harnos Zoltán Dániel
Nened Florin vezetőedző: -Jól kezdtük a meccset, uraltuk a játékot.A mérkőzés vége felé kiengedtünk.
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Bácsalmás 5:2 (2:2)

Gólszerzőink: Szász Roland, Délceg Dusán, Nemes Martin, Hercz Zoltán
Dániel, Kiss Zoltán
Fenyvesi Ferenc edző:-Küzdeni tudásból jeles a fiúknak.
Május 24.
Jánoshalmi FC Híd SC 4:0 ( 0:0)

Gólszerzőnk Péálfi Norbert 4
Fenyvesi Ferenc edző: -Jól játszott a csapat, ellenfelünk nem találta ellenszerét játékunknak.
Május 25
Megyei I.o. mérkőzés
Kiskunhalas- Jánoshalmi FC 0:2 (0:1)

Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel, Jeszenszky Roland
Nenad Florin vezetőedző:- Győzelmünk nem forgott kockán, viszont a helyzetkihasználás nagyon gyenge volt.

Idén harmadik alkalommal választották a női NB I legjobb játékosának
Fenyvesi Evelint. Gratulálunk újabb sikeréhez!

Ultrabalaton - 221 KM!

HAZAHOZTAM A
SZALAGOT!

Megye I. o. bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kiskőrös 3:1 (1.1)

Gólszerzőink: Maravic Zdravko, Stojanovic Milos, Harnos Zoltán Dániel
Nenad Florin vezetőedző.- Fizikailag jó állapotban volt a csapat egész bajnokságban. Most mentálisan kellett felkészülnünk a döntő összecsapásra. Gratulálok csapatomnak a győzelemhez, s az így megszerzett ezüstéremhez. Természetesen gratulálok a vendégcsapatnak is , hisz kitűnő évet
zárnak ők is.

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

15. oldal

U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kiskőrös 3:2 (1:1)

TÁJÉKOZTATÓ
Jánoshalma sportja idén ünnepeli fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból emlékünnepséget tart a szervezőbizottság június 22-én (szombaton) 13 órakor a Sportcsarnokban, majd ezt követően a sportpályán. Tisztelettel várunk
minden volt és jelenlegi sportolót, sportvezetőt. Emlékezzünk együtt, ünnepeljük együtt az elmúlt száz év sport eseményeit, sportolóit!

Szervezőbizottság

„Nem titkolt célom volt, hogy ezt a távot egyszer lefussam. Tudni és
érezni akartam a határaimat, érezni akartam az erőt, ami bennem van!
Tudni akartam milyen 221 km-t futva teljesíteni, ami sok embernek még
autóval is kihívás. Az elmúlt fél évem a felkészülésről szólt, beletettem
mindent, amit csak tudtam!”

Június 22-én 17 órakor
Jánoshalmi FC- Paksi FC
Barátságos mérkőzés
Horváth Mihály elnök

Kézilabdapálya avató

Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke volt a vendégünk május 10-én, a Jánoshalmi kültéri rekortán kézilabda pálya átadó ünnepségén.
A pálya a legtöbb sportág számára hasznosítható, de elsődlegesen a jánoshalmi kézilabdások fő edző helyévé fog válni. Az MKSZ programjában nem
véletlen, hogy Jánoshalma eredményesen tudott részt venni, hiszen a sportélet színes, és olyan eredményeket érhetnek el fiataljaink, melyekre mind
büszkék lehetünk.
fotók: Szilágyi Pál Ferenc

Magyarország 15 éve az Európai Unió tagja, májusban a Budapesten
megrendezett Európa-napon 15 km távot teljesített minden résztvevő.
Jánoshalma színeiben Rabb Mercédesz versenyzett.
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16. oldal

Rendőrségi hírek
H. V. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018.
december hónap vége és 2019. január 27. közötti időben a Jánoshalma
belterületén lévő bekerített, lakatlan házához tartozó nyitott garázsból,
fészerből, és az udvarból eltulajdonított különböző kéziszerszámokat, 4
db gázpalackot, kb. 2000 méter különböző vezetéket, és összesen 1000
kg különböző vashulladékokat, szálvasakat, valamint 8 db kültéri kamerát. A bűncselekménnyel okozott kár: 2.000.000 Ft. Rongálási kár nem
keletkezett. A kitartó nyomozásnak köszönhetően felderítésre került, hogy
a bűncselekménnyel K.M., K.B., Sz.D. és Sz.N. helyi lakosok gyanúsíthatóak megalapozottan. Az okozott kár egy része lefoglalás útján megtérült.
Eljárás indult K. I. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2019. február 21. és 2019. február 28. közötti időben a bejelentő tulajdonát képező Jánoshalma belterületén lévő használaton kívüli
mezőgazdasági épületéből eltulajdonított egy alumíniumból készült villanyóra dobozt kb. 10 000 Ft értékben. A nyomozás során 2019. május
elején gyanúsítottként került kihallgatásra L. Á. helyi lakos, aki elismerte
a bűncselekmény elkövetését.
A Jánoshalma Rendőrőrs nyomozást indított csalás bűntett elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2019. január 7-én a délutáni órákban
P. M. helyi lakostól 27.000,-Ft készpénzt átvett azzal, hogy részére tűzifát
hoz, azt azonban a mai napig nem szállította le. A nyomozás során május
hónapban gyanúsítottként került kihallgatásra B.R. helyi lakos.
Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan
ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek
oda mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot
tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 20/5396499-es
telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról,
hogy a kapukat tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyitják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.
Sajnos a közelmúltban ismét történt városunkban kocsi feltörés is, a
tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb
kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen,
járműveiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!

2019. június

Orbán-Napi megemlékezés

Gazdakörünk ebben az évben május 24-én tartotta meg, az immár
hagyományos Orbán-Napi rendezvényét, határunk védőszentjének Szent
Orbán pápának a szobránál.
Először Farkas László gazdakörünk elnöke köszöntötte
a megjelenteket, majd átadta
a szót Bányai Gábor ország�gyűlési képviselőnknek, aki
elmondta az ünnepi beszédét. Ezután Mons. Menyhárt
Sándor plébánosunk megszentelte Szent Orbán szobrát. Majd Ötvös Klaudia ismertette Orbán pápa életét. Ebből
megtudhattuk, hogy határunk
védőszentjének ereklyéi ma,
hazánkban Monokon találhatók meg.
Következett egy ez alkalomra írt szép vers, melyet Tanyi Imréné Julika szavalt el.
Mezei csokor énekesei az alkalomhoz illő népdalokat adtak elő.
Majd következett a Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak énekei és
táncai, mely nagy sikert aratott.
A fellépők sorát a Pöndölösök citerazenekara zárta, akik most is hangulatos előadásukkal nagy tapsot arattak.
Ezután a jelen levő szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el, a
Védőszent szobránál.

Zárásként, gazdakörünk képviseletében
Zámbó Zoltán és jómagam borral bőven megöntöztük ezt a szobrot,
az idei jó szőlőtermés
reményében.
Az ünnepség befejezése után, gazdakörünk
székházában, szerény
állófogadással vendégeltük meg az ünnepségen szereplőket, a meghívott vendégeinket és
tagjainkat.
Gazdakörünk vezetősége ezúton is szeretné megköszönni minden fellépő szereplőnek,
együttesnek és a Hunyadi János Általános Iskolai tanulóinak és tanárainak azt, hogy közreműködésükkel emelték rendezvényünk színvonalát. Köszönet azoknak is, akik valamilyen módon hozzájárultak ünnepségünk sikeres lebonyolításához.
Külön köszönet illeti a Gála Pizzéria és a Korzó étterem vezetőit is, azért,
mert segítettek abban, hogy a rendezvényünkön szereplő gyerekeket megtudtuk vendégelni.
Fajszi Ferenc

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!

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

Érdeklődni a helyszínen vagy a 06-30-655-41-77-es telefonon lehet

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN
ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!

Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

Évzáró
Közgyűlés
gazdakörünkben
Gazdakörünk az idén május
25-én tartotta meg szokásos évzáró közgyűlését a gazdakör székházában.
Farkas László elnökünk köszöntötte a megjelent tagságot.
A napirendi pontok elfogadása
után, az ülést levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv
hitelesítőinek megválasztása következett.
A harmadik napirendi pontban
Farkas László gazdakörünk elnöke beszámolt a 2018-as éven végzett munkáról.
Majd kovács Sándor ismertette a
Felügyelő Bizottság beszámolóját.
Ötödik napirendi pontban Ötvös
Tiborné a 2019-as év pénzügyi tervét terjesztette a tagság elé.
Az elnöki a Felügyelő Bizottsági beszámolókat és a pénzügyi tervet is a jelenlevő tagság egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés zárásaként Farkas László gazdakörünk
elnöke válaszolt a felmerülő egyéb
kérdésekre is.
Fajszi Ferenc

Jánoshalmi Képújság

Hírek, információk térségünkből a kábeltévék
csatornakínálatában 12 településen,
több mint 3.000 háztartásban

Vidékháló kábelTV: S3-ascsatorna(119,25Mhz)
Invitel kábelTV:
S5-öscsatorna(133,25Mhz)

J Á N O S H A L M I
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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?

Óriási májusi felfrissülés

Nescafé 3in1-ben
EDUSCHO Wiener Extra kávé 250gr.
Tchibo Family kávé 250 gr.
EDUSCHO Dupla kávé 250 gr.
Pepsi Cola 2,25L

449.–
449.–
449.–
449.–
339.–

Az akció a készlet erejéig tart.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

06-77/401-070

(1.796,- Ft/kg)
(1.796.- Ft/kg)
(1.796.- Ft/kg)
(151.- Ft/L)

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 Város
Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság
hívószáma:

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

Anyak önyv i hír ek
2019. május hónapban
született:

Varga Dóra (Anyja neve: Sere Csilla), Lukács Simon (An.: Czimber
Anikó), Szűcs Rebeka (An.: Szűcs
Bernadett).

házasságot kötött:
Gáspár Klára – Kovács László Tamás
Androvicz Adrienn – Bodrogi Zoltán Miklós

