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A Missziós kereszt
Jánoshalmán
2019.07.25.-07.29.

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Missziós kereszt
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós
szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa
kereszt 2007-ben készült,
három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a
2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az
esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert
végleges elhelyezést.
Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás
kori ötvösség motívumait
idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az
ősi magyar életfamotívum jelenik
meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt
nemcsak egy - a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst
tokban Szent Kereszt-ereklye van
elhelyezve, melyet a leveles díszek
fordulataiban magyar, ill. magyar
vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert - Boldog Salkaházi Sára - Boldog Batthyány-Strattmann László - Szent
Gellért - Szent Imre - Szent István

király - Szent László király Szent Margit - Szent Erzsébet - Kassai vértanúk - Boldog IV. Károly király - Szent
Hedvig - Zoborhegyi Szent
Zoerard-András - Zoborhegyi Szent Benedek - Szent
Márton - Boldog Gizella Boldog Apor Vilmos - Boldog Romzsa Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán Becket Szent Tamás - Boldog Brenner János - Boldog Drinai Vértanúk - Boldog Gojdics Pál Péter - Boldog Hopkó Bazil - Boldog
Scheffler János - Boldog
Anton Durcovici - Boldog
XI. Ince pápa - Boldog Kolesár Anna.
A róluk szóló kiállítás a
Kereszttel egy időben megtekinthető a templomban.
Ferenc pápa Rómában a magyar
püspökök látogatása alkalmával
2017 novemberében megáldotta a
2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós
keresztjét. (forrás: www.iec2020.
hu; itt található a Missziós keresztet bemutató kisfilm is). A Kereszt
országjáró körútja során érkezik
hozzánk, a templomunkba. Részletes program a 4. oldalon. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a
Kereszttel való találkozásra!
Sándor atya plébános
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1989. MÁRCIUS 1.
A kezdet
1988. március 18-i keltezéssel Pap Zoltánt a Jánoshalmi Nagyközségi Közös Tanács akkori mb. elnökét levélben keresték meg a Bács-Kiskun
Megyei Tanács VB. Építési és Vízügyi Osztályától.
Részlet a levélből:
„…A megye Jánoshalma nagyközség esetében is indokoltnak tartja a
várossá való nyilvánítás feltételeinek való megfelelőség vizsgálatát. Kérem
Elnök elvtársat, hogy haladéktalanul intézkedjen
a pályázat anyagának összeállítására…”
A gépezet beindul
A Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága
utasította Pap Zoltán mb. tanácselnököt és Mikó
Sándor vb-titkárt, hogy az Építési és Városfejlesztési Minisztérium irányelvei alapján a várossá nyilvánításra vonatkozó pályázatot készítse
el, és azt terjessze a tanács elé.
A Végrehajtó Bizottság a Nagyközségi Tanácsot 1988. április 11-én (hétfő) 16 órára rendkívüli ülésre hívta össze, és a pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztést a Tanács ezen
a rendkívüli ülésen tárgyalta meg. A tanácsülésen 35 fő volt jelen, (a tanácstagok 80%-a) 7 fő
maradt távol.
A pályázat elkészült
A 16 oldalas pályázati anyag a település földrajzi helyzetének és történelmi múltjának ismertetésével kezdődik. Részletesen taglalja a lakosság foglalkoztatottsági
mutatóit, a mezőgazdaság és az ipar helyzetét, eredményeit.
A pályázat az ÉVM fentebb említett irányelvben foglalt előírásoknak
megfelelően bejárta a maga útját. A nagyközségi Tanács éléről nem sokkal
a pályázat beadása után lemondott Pap Zoltán helyére, 1988. június 2-án
új elnök került, Jekl Ferenc személyében.
A pályázat a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 16/1989.(II.5)
NET sz. határozatával került véglegesen elfogadásra, melynek értelmében
1989. március 1-i hatállyal Jánoshalma városi rangra emelkedett.
Ünnepi Tanácsülés
1989. április 5-én, (szerda) 16 órai kezdettel a Sportcsarnokban meg-
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VÁROSSÁ LETTÜNK!
rendezett Ünnepi Tanácsülés keretében Pozsgay Imre, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, államminiszter adta át Jekl Ferencnek a várossá nyilvánító okmányt. Az eseményen számos párt és állami szervek vezetői, társadalmi és tömegszervezetek vezetői is megjelentek, de meghívást kaptak
a szomszéd települések vezetői, a város, és a térség gazdálkodó szervezeteinek vezetői, a fegyveres testületek vezetői, városunk tanácsának tagjai és póttagjai, valamint szép számban eljött ünnepelni az újdonsült városi lakosság is.
Jekl Ferenc ünnepi
köszöntőjéből egy részlet.
„A most kapott városi cím egy korszak
lezárása, s egy nagyobb felelősséget jelentő
újabb korszak nyitánya…
Az eddigi összefogásra alapozva célként
jelöljük meg az oktatás és az egészségügy
továbbfejlesztését, a fiatalokról, a pályakezdőkről, az idősekről való fokozottabb gondoskodást, a kereskedelmi és szolgáltatói
hálózat növelését.
Reális igényként jelentkezik az általános
iskola felújítása, elhelyezési színvonalának
emelése, a körzeti orvosi és szakorvosi ellátás bázisának új alapokra helyezése, infrastruktúránk bővítése.”
A beszédben megemlítésre kerül mindezeknek, és más infrastrukturális beruházásoknak
az elindítása a lakosság bevonásával, olyan módon, hogy ezek mindegyikéhez a lakosoknak önerővel szükséges hozzájárulni.
Végezetül, de nem utolsó sorban…
Mit jelentett számomra ebből az aspektusból megismerni a 30 évvel
ezelőtti eseményeket? Őszintén szólva, nagyon sokat. Visszatekintve
megállapítható, hogy azokban az években nehezen haladt előre a település, amikor pártérdekek érvényesültek, amikor egy-egy szükséges döntést
azért nem sikerült meghozni, mert nem tudtak megegyezni az egymással
szemben álló pártok képviselői. Ki kell mondani, hogy ilyenkor továbbfejlődési lehetőségek maradtak ki, előrelépési esélyek úsztak el a semmibe.
folytatás az 5. oldalon ►►►

Jánoshalmi Napok, 30 éves Városunk

Zsidó mártírokra
emlékeztünk

Az idei Jánoshalmi Napok településünk várossá avatásának harmincadik évfordulójának jegyében telt. Jubileumához érkezett több testvérvárosi kapcsolat, melyet most merősítettek. A Jánoshalmi Futball Club centenáriumát ünnepelte. Mindezekről lapunkban több helyen is részletes, képes összefoglalókkal számolunk be
A helyi zsinagógában 2019. június 30-án vasárnap volt a megemlékezés
a jánoshalmi zsidóság gettóba kényszerítése, majd onnan való deportálásra. Kiss György tanácsnok személyes hangvételű visszaemlékezése tette
meghitté az alkalmat.

Lapunk legközelebb
2019. augusztus 2-án jelenik meg
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www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét!
2019. év első felében Jánoshalma Városi Önkormányzat a helyi lakosság bevonásával elkészíttette a település hosszú távú céljait, fejlesztési
elképzeléseit tartalmazó koncepcióját, valamint a város épített és természeti környezetének kialakítására vonatkozó településrendezési terveit. Az
elkészült dokumentumok tervezete megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztályán, és Jánoshalma Város Honlapján.
A város vezetése Lakossági Fórumot szervez minden érdeklődő számára, ahol ismertetésre kerülnek Jánoshalma jövőbeni tervei, fejlődési lehetőségei, és lehetőséget biztosít javaslatok, vélemények megfogalmazására is.

A Lakossági Fórum időpontja:
2019. július 16-án, 18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterem
Segítő közreműködését, városunk fejlesztése érdekében tett javaslatát,
véleményét előre is köszönjük!
Tisztelettel:
Czeller Zoltán
polgármester
Jánoshalma, 2019. június 28.
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Pénteken délután az I. Néptánc-tehetséggondozó tábor zárórendezvényével indult a programfolyam. Nagyon jó összeszokottságot mutatott a
több településről érkezett fiatalok műsora, melyet a topolyai Sevelin László tanított be.

Hagyományosan, minden évben ilyenkor, a Jánoshalmi Napok rendezvénysorozat első rendezvényén bemutatják kézimunkáikat a jánoshalmi Díszítőművész Szakkör tagjai, így volt ez az idén is. A kiállításmegnyitót Zentay Klaudia zongorajátéka tette emlékezetesebbé, melynek során
Chopin A- moll keringőjét hallgathattuk. A kiállítást Kiss György tanácsnok
nyitotta meg.

Utána az érdeklődők Misszióban jártam címmel Vári Tibor vetített képes
előadását hallgathatták meg a könyvtárban.

Ezt követően került sor szintén a könyvtárban Magyari László Jánoshalmi Képeskönyv című könyvének bemutatójára, mely az este egyik legnagyobb közönségét vonzotta.

Este a Szakiskola aulájában a Mithras Pedagógus Kórus hangversenye
igen sok érdeklődőt vonzott. Az aulát megtöltő közönség ezúttal is egy igényes előadás részese lehetett. .

A délvidéki szálakat erősítette a Jánoshalmi Művésztábor alkotásait
bemutató kiállítás megnyitója a Művésztelepen (Kossuth u. 3)

Szabadtéri színpadon, Jánoshalmi Napok rendezvénysorozat következő
helyszínén először a legkisebbek, a Gyermeklánc Óvoda ovisai léptek fel.

A város legkisebb lakói is mindig nagy lelkesedéssel készülnek a Jánoshalmi Napokra. Most a Gyermeklánc Óvoda zeneovisainak műsorát láthattuk, a zeneovi, Komáromi Lajosné Klárika óvó néni vezetésével már 25
éve működik.

A Mezei Csokor Népdalkör lépett ezt követően a színpadra. A népdalkör 1990-ben alakult a nyugdíjasklub tagjai közül 18 fővel. Vezetőjük Faddi Mihályné. Megalakulásuk óta a megyében több helyen felléptek. Mindig öröm számunkra, ha meghívást kapnak. Mint általában, most is vegyes
műkedvelő dalokat, nótákat adtak elő.
Az következőkben a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
diákjai és pedagógusai léptek a színpadra.

Első műsorszámként az iskola alsó és felső tagozatos énekkara ismert
rajzfilmslágerekből álló válogatást ad elő. Felkészítők: Friebertné Radvánszki Rita, Buzder Mónika. Őket kíséri az intézmény pedagógusaiból álló
zenekar Pastrovics Szabolcs vezetésével.
Az idei tanévben is folytatódott a felnőttekből álló „Csöves Csapat” lelkesedése, melynek eredménye a következő produkció. A dal a kilencvenes
éveket idézi meg, címe: Sweet Child O Mine, illetve a szemfülesebbek észrevehettek egy másik ismert klasszikust is.
Felkészítő: Pastrovics Szabolcs. A csöveknél: Horváthné Kocsis Tün-

de, Friebertné Radvánszki Rita, Buzder Mónika, Bánfiné Sódar Szilvia és
Komáromi Róbert. A dallamot játszotta Mészáros Gábor furulyán. Cajon
(’kahon’)-on Torma István Zsolt, basszusgitáron Pastrovics Szabolcs kísért.
Az iskolában tavasszal meghirdetett Ki mit tud? verseny győztese a
negyedik osztály lett. A következő percekben őket láthatjuk a színpadon,
egy westerntáncot adták elő. Felkészítőjük: Mikó Zsuzsanna volt.

Az iskola alsó tagozatos tanulói testnevelés óra keretén belül heti két
órában népi táncot tanulnak. A Szent Anna Iskola utolsó műsorszámaként
Friebertné Radvánszki Rita vezetésével az 1.a osztályos diákok moldvai
táncokat mutattak be.

A következő fél órában lengyel testvérvárosunk, Nawojowa néptáncosai
következtek. A korábbi évekhez hasonlóan fergeteges táncaikkal, igényes
kivitelezésükkel nagy közönségsikert arattak a lengyel fiatalok.

Őket a 2019-es a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója követte. Czeller Zoltán polgármester a színpadra szólította a testvértelepülések
küldöttségeit, akik külön-külön üdvözölték a téren összegyűlt nagyszámú
közönséget és a város vezetését. Majd Czeller Zoltán polgármester ünnepélyesen is megnyitotta az idei Jánoshalmi Napokat
Az ünnepi percek után a színpadon
Dombóvári István
humorista,
a
hazai stand-up
comedy műfaj
képviselője, a
Dumaszínház
állandó fellépője
szórakoztatta a
közönséget. .
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A Korzó Étteremben ünnepi
testületi ülés volt, melyen beszédet mondott Czeller Zoltán. A
polgármester úr beszédét külön
ismertetjük. Az ünnepi beszédet
három testvértelepülési megállapodás megerősítése követte. A
20 éve Koronddal és Tusnádfürdővel, valamint a 10 éve Nawojowa településsel kötött megállapodást aláírásukkal erősítették
meg a polgármesterek.

Közben a szabadtéri színpad előtt Jugglers of the Viliágé tűzzsonglőr
produkciót láthatták a nézők.

Az est sztárvendége: az Irigy Hónaljmirigy nyolctagú magyar könnyűzenei együttes következett, mely zenei paródiáiról és ezek közé szervezett humoros tévéműsorairól ismert. Az Irigy Hónaljmirigy 1990-ben, egy
mátyásföldi szilveszteri bulin alakult meg, akkor még "Fintorock" néven.[
1994 novemberében jelent meg az első lemezük. 1997-re az Irigy Hónaljmirigy az ország egyik legnépszerűbb együttesévé vált. 2000. december
31-én szerepeltek először a TV2-n, azóta rendszeresen jelentkezik a zeneparódiákra épülő, olykor koncertfelvételeket bemutató, szórakoztató műsoruk. Sikerük az óta töretlen, koncerteken szórakoztatják a lelkes közönséget.
A koncert után az Imre Zoltán Művelődési Központban disco várta az
érdeklődőket, ahol a sztárvendég Lmen Prala. A téren pedig hajnal 4 óráig
Benny Nosztalgia Party volt.

Szombaton délután a főzésé volt a főszerep, de emellett azért bőséges
műsorkínálat is volt a szabadtéri színpadon.
Először az Új Pávakör lépett színpadra. A jánoshalmi nyugdíjasok II. számú klubja 1989 tavaszán alakult meg. Népdalcsokraik bemutatásával mind
Jánoshalmán, mind a környező településeken szép sikereket értek el, sőt
1993-ban a keceli országos minősítésen már ezüst-oklevelet is szereztek.
1997-től Új-Pávakör néven kezdtek tovább dalolni. Elsősorban saját gyűjtésű felső-bácskai népdalcsokraikkal újabb és újabb sikereket aratnak, nem-

csak helyi fellépéseken, hanem a környező községekben, távolabbi városokban is. Országos minősítésen pedig 1999-ben ezüst oklevelet, és 2008ban térségi szinten „kiváló fokozatot” nyertek.
A következő 20 percben a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola műsorát láthatták az érdeklődők.

A néptánc tanulásában a 6. osztályosok a legképzettebb diákok, ők már
hosszú évek óta, 6 éve koptatják az Alkotóház tánctermének padozatát
Nagyné Bényi Mária vezetésével.
A 2018-19-es tanévben Szatmár vidékéről sajátíthattak el táncokat, mégpedig verbunkot, lassú-és friss csárdást.
Táncuk egy kocsmai jelenettel indult, ahol a nagyobb fiúk alkották a kártyásokat, a kisebbek pedig a mindig okvetetlenkedő, okoskodó kibiceket. A
konfliktus elkerülhetetlen, az egyik kártyás türelmét veszíti és rendet teremt,
majd félreértés adódik, és repülnek a kalapok. A gyermekek nagyon ügyesen oldották meg egy kis tánccal a már kialakult galibát

A "Hunyadis Pacsirták", akik ebben a tanévben sok szép sikert értek el,
ezzel is vitték a Hunyadi Iskola jó hírét határon innen és túl. Decemberben szóló kategóriában, Szerbiában, Topolyán Lengyel Anna bronzminősítést kapott, páros kategóriában Lengyel Anna és Tóth Flóra arany minősítést hozott haza.
A most fellépett csapat a Járási énekversenyen, Kiskunhalason, és a
Tankerületi énekversenyen is első helyezett lett. Tóth Flóra szóló kategóriában szintén mindkét alkalommal első lett.
Sárközi leánykarikázót halhattuk most, Lengyel Anna, Lengyel Kamilla,
Dági Veronika, Tagai Flóra és Tóth Flóra előadásában.
A Virgoncok csoport az idei évben Somogy-ország népi kultúrájának egy
szeletkéjével ismerkedett meg. A csoport tagjai a Hunyadi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2. c osztályos tanulói. A gyermekek
a gyermekjátékokon keresztül elsajátították a somogyi tánclépések alapját jelentő mozgásformákat, melyek fontos részét képezik a további tánclépések gyakorlásában, megtanulásában. Az előadásukban somogyi játékfűzést láthattunk Savelin László összeállításában.
A Jánoshalmi Hunyadi János általános Iskola szeptembertől Alapfokú
Művészeti Iskola is. Az iskola műsorának zárásaként Tesch Enikő zongorán játszotta el a Rózsaszín Párduc film betétdalát, majd az ADA triótól egy
Boogie-Booggie (bugi-bugi) gyakorlatot hallhattunk. Cajon (káhon) dobon
közreműködött- Lengyel Anna, zongorázott – Bognár Dorián, gitározott –
Prikidánovics András.

A Hunyadi iskolások után Néptánc Tehetséggondozó Tábor Gálaműsorát
láthatták a téren összegyűltek.
Az erdélyi hagyományokért egyesület tevékenysége során számos gyermek és ifjúsági tábort szervezett. Az idén, első alkalommal szervezet meg a
tehetséggondozó néptánc és népdal táborát, melyen Jánoshalma testvértelepüléséről hívott meg fiatalokat. A Gyökereink ápolása elnevezésű táborban 50 fiatal vett részt. A tábor fő céljai a testvértelepülések közötti kap-
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csolatok erősítése és a nemzeti összetartozási folyamatokba bekapcsolódás. A táborzáró akkordjaként egy kis ízelítőt adtak tudásukból a közönségnek. Igazi meglepetés is volt a szervezők részéről, hogy a magyar és lengyel néptáncosok együtt mutatták be, hogy néhány órai felkészítést követően milyen jól táncolnak a vegyes (lengyel – magyar) párosok, a közönség nagy örömére. Hiába, no, a tánc nem ismer határokat, még ha néptáncról is van szó.

Ezt követte a nawojowai Néptáncegyüttes műsora

A gyermekek szórakoztatására a Szegedi látványszínház műsora nyújtott jó lehetőséget, melybe a nézőket is bevonták.
Az esti program
Unique- Völgyesi Gabi
műsorával indult. A
jelenleg két tagból álló
elektronikus popzenei formáció (Unique)
1999-ben
kezdte
meg működését, azóta 6 nagylemezük és
22 kislemezük jelent
meg, dalaik a slágerlisták élén állnak. Az
est során felhangoztak a tavaly 20 éves
együttes legnagyobb
slágerei. Az énekesnő
összetéveszthetetlenül egyedi hangja és átütő karizmája egy megismételhetetlen zenei élményt nyújtott.
Nagy érdeklődés előzte meg az operettgálát Sáfár Mónikával és Simon
Boglárkával és a Dunakeszi szimfonikus Zenekar közreműködésével. Mire
a színpadi beállást és hangolást elvégezték, megérkezett óriási széllel egy
kisebb felhőszakadás. Így a szervezők felszólításának is eleget téve, meg
mindenki saját jól felfogott érdekétől vezérelve, a tér gyorsan kiürült. Menekült ki merre látott. A rossz idő kitartott, így az operettgála és a Senior
együttessel tervezett utcabál elmaradt. Czeller Zoltán polgármester ígéretet tett, hogy az operettgála műsorát pótolják. A szükséges egyeztetések
után az időpontot is meghirdetik.
Az Imre Zoltán Művelődési Központban a Welcome Band koncert nem
maradt el.
A Jánoshalmi Napok rendezvénysorozat keretében vasárnap 10 órakor
ünnepi szentmisét mutatott be Mons. Menyhárt Sándor plébános, melyen
ott voltak a határon túli magyar és lengyel fiatalok is.
Este az Imre Zoltán Művelődési Központban nagy sikere volt az Aerobic
és Hastánc Gála. A résztvevők – óvodásoktól a felnőttekig – igen színvonalas több mint kétórás műsorral lepték meg a közönséget.
A rendezvény ebben az évben sem valósulhatott volna meg támogatók nélkül.
Köszönjük a OTP Bank Jánoshalmi fiók, Agroszint Bt., Bajapress Kft.,
Bognár Viktória, Jánoshalmi Vadásztársaság, KunVin Borászat – Ádám
Gyula, K&H Bank Jánoshalmi fiók, Koch Vin Borászat, Piramis Trade Bau
Kft. – Takács István, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. , Jánoshalmáért Alapítvány támogatását.
A rendezvény szervezéséért, lebonyolításáért a Városi Önkormányzat,
az Imre Zoltán Művelődés Központ és Könyvtár és a Városgazda Kft. dolgozóinak mondunk köszönetet.
Kép és szöveg: Ikor
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Sziklakertté alakult... 1989. MÁRCIUS 1.
◄◄◄ folytatás az első oldalról

Az utolsó kövek is a helyükre kerültek, és a régi szökőkút sziklakertté
alakult. Az ötlet Ollósi Erikáé, aki a Városgazda Kft. munkatársaival megvalósította ezt a környezetünket szépítő elképzelést. A képen az alkotók
láthatók munka közben...

Pedagógusok
köszöntése
„ Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy
ki neveli és hogy neveli a jövendő generációt.” (Füst Milán)

2019. június 6-án tartotta Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Kiskőrösi Tankerületi Központ a pedagógusnapi ünnepséget az Imre Zoltán
Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően a diákok virággal köszönték meg a pedagógusok egész éves áldozatos munkáját.
Jánoshalma Városi Önkormányzat minden évben a városi pedagógusnap keretében adja át Jánoshalma város kiváló pedagógusa kitüntető
címet. 2019-ben Jánoshalma Város Képviselő-testülete kiváló pedagógus
címet adományoz Zadravecz Györgynek, áldozatos, lelkiismeretes és több
évtizedes kimagasló pedagógiai munkásságáért.
A következő percekben az intézmények adták át elismeréseiket kitüntetettjeiknek. Először a Kiskőrösi Tankerületi Központ nevében Vágó Ferencné tankerületi igazgató a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusainak, majd AM ASZK igazgatója, Taskovics
Péter, Gyermeklánc Óvoda és intézményvezetőjét, Ördögh Edit és Kaszás
Eszter, a Szent Anna Iskola igazgatója adott át elismeréseket intézményei kitüntetjai részére. Az ünnepséget a Kiskunhalasi Halas Concert Band
műsora tette még emlékezetesebbé.

Az is elmondható, hogy azonnal megmutatkozott, amikor a megválasztott képviselők csakugyan a város érdekeit nézték a döntések meghozatalakor.
Olvasva a várossá avatás alkalmával elhangzott ünnepi szónoklatot,
nagy örömmel tölt el, hogy az elmúlt 13 évben, munkatársaimmal, tevékeny részese lehettem az ott elhangzott célkitűzések megvalósításának.
Kezdettől fogva egyedüli és igazán hatékony eszköznek tartom az együtt
gondolkodást, és közös munkálkodást, amivel Jánoshalma, és önmagunk
jövőjét formáljuk.
A 30 évvel ezelőtt megfogalmazott célok egy részét már elértük. Újra
járási központ lettünk, térségi vezető szerepet tölt be Jánoshalma. Vannak
felújított óvodáink, iskoláink, térségi szintű szakorvosi rendelőnk, az infrastruktúra fejlesztésében is jól haladtunk, új aszfaltos utakat, kerékpárutat,
járdákat, művelődési központot, és könyvtárat, új buszpályaudvart, új Piacteret, Főteret építettünk. Gyermekeink választhatnak az egyházi, és állami óvodai, és alapfokú oktatás/nevelés között, nálunk működik az egész
kelet-Magyarország agrár szakképző központja. A városban két művészeti
iskola is működik, emellett felnőtt amatőr ének-zenei együttesek fellépései
színesítik a városi ünnepségeket. Kialakítottuk a Művésztelepünket, ahol
neves művészek részvételével alkotótáborokat szervezünk, mert szerettük
volna, hogy Jánoshalmán a lehető legmagasabb szinten is jelen legyen az
alkotó képzőművészet. Szociális téren olyan nem kötelező feladatokat is
végez a városunk ellátó rendszere, ami az időseink gondozásán, ápolásán
jóval túlmutat. Új játszóterek, köztéri sportlétesítmények, műfüves focipálya, rekortán kézilabdapálya, mindenki számára hozzáférhető kültéri edző,
és fitnesz gépek épültek. A fejlesztéseinknél előtérbe helyezzük fiataljaink jövőjét, egészséges környezet kialakítására törekszünk. megvalósítottuk a szennyvíz-csatorna hálózat bővítését, a legmodernebb technológiá-

Nyári napközi

Június 11-én ülésezett a város vezetése által irányított oktatási és szociális szakemberekből álló bizottság, melynek tagjai az oktatási és szociális intézmények vezetői, és az egyházak képviselői. A nyár folyamán az
Önkormányzat ismét lehetőséget biztosít nyári napközi igénybevételére az
iskolákban, és ingyenes táborozásra a Balatonnál.
A napköziben színvonalas, változatos, és ingyenes programok szerve-

2019. július

VÁROSSÁ LETTÜNK!
val működő szennyvíz tisztítóművet építettünk. Új ivóvíz kutakat fúrtunk, és
a legszigorúbb EU normáknak megfelelő minőségű ivóvíz tisztítót is építettünk. Idén kezdődik a város D-NY-i részének csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, valamint. egy gyümölcs hűtő, tároló, feldolgozó üzem
létesítésén dolgozunk, ami meghatározó szerepet fog betölteni a város, és
a térség életében. Úgy vélem, azt senki nem rója fel nekünk, hogy az infrastrukturális fejlesztéseket az utóbbi 10 évben másképpen oldottuk meg,
mint ahogy 1989-ben tervezték elődeink. Ugyanis a szennyvízberuházás
kivételével, nem kellett hozzájuk lakossági önrész.
Örömmel tapasztalom, hogy városunk vállalkozásaira, az itt gyártott termékekre egyre inkább felfigyelnek az országban. Nálunk jellemzően családi vállalkozások is működnek, és éppen generáció váltás történik az ipari és a mezőgazdasági termelésben, az látszik, hogy a fiatalok igyekeznek
átvenni a szülőktől a feladatokat, évtizedek tapasztalataira építve, de már
alkalmazva a legújabb technikai trendeket.
Rövid visszatekintésemet azzal zárom, hogy megköszönöm polgármester elődeim, a város mindenkori képviselőinek munkáját. Ugyanakkor
köszönetet mondok a hivatalokban, oktatási, egészségügyi, szociális intézményekben, az ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági vállalkozásokban, a
kulturális élet területén tevékenykedő jánoshalmiak eredményes városépítő munkáját.
Őszintén kívánom, hogy mindannyiunkban legyen erő és akarat
a további célkitűzéseink megvalósításához, megőrizni a múlt szép
és nemes alkotásait, a jövőt új alkotásokkal gazdagítani. A közösen
elhatározott dolgainkat továbbra is az itt élők tenniakarására alapozva, együtt gondolkodva, és együtt munkálkodva valósíthatjuk meg.
Így formálhatjuk Jánoshalma város és önmagunk jövőjét is. Kívánok
ehhez mindannyiunknak kitartó egészséget, és sok sikert!
Czeller Zoltán polgármester

Megkezdődött az ivóvízhálózat tisztítása
Jánoshalmán

Szivacsdugós módszerrel takarítja le a szennyeződéseket a jánoshalmi ivóvízhálózatról a Kiskunvíz Kft. Korábban főként a település központi
részéről érkezett lakossági jelzés elszíneződött vízről, a vízminőség romlásáról. A problémát látva a városvezetés azonnali intézkedéseket tett a szolgáltató irányába.

A Missziós kereszt
Jánoshalmán
2019.07.25.-07.29.

A program:

11:00-17:00
17:00
18:00
08:00-16:00
16:00
17:00
18:00
08:00-17:00
17:00
18:00
10:00
15.00-17:00
17:00
18:00
08:00
11:00

07.25. csütörtök
A Kereszt érkezése és megtekinthető
Juhász János előadása a Kereszt szentjeiről
Szentmise a jánoshalmiakért
07.26. péntek
Egésznapos szentségimádás és a Kereszt megtekinthető
Imaóra a betegekért
Menyhárt Sándor plébános előadása az 1938-as budapesti Eukarisztikus Kongresszusról
Szentmise a borotaiakért
07.27. szombat
A Kereszt megtekinthető
Malustyikné dr. Király Ibolya előadása az 2020-as budapesti Eukarisztikus Kongresszusról
Szentmise a kunfehértóiakért
07.28. vasárnap
templomunk búcsúja
dr. Bábel Balázs érsek úr búcsúi szentmisét celebrál
A Kereszt megtekinthető
Szentségimádás
Szentmise
07.29. hétfő
Szentmise
A Kereszt távozása

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 54 településen végez ivóvíz és
szennyvízkezelési feladatokat. Az éves ütemterv szerint haladnak a takarítással, most, hogy Jánoshalmáról panaszok érkeztek, azonnal megkezdték ott is a takarítást. A szakemberek egy speciális bevonatú, az adott csőszakasznak megfelelő átmérőjű szivacsdugót helyeznek az ivóvízcsőbe, a
szivacshengert a nagynyomású víz maga előtt tolja, eközben pedig ledör-

ződnek, a résztvevőknek ingyenes az étkezés is. Czeller Zoltán polgármester úr és a jelenlévők összehangolták a teendőket, ezeknek a szülők,
és diákok számára is kedvező lehetőségeknek a szervezését beszélték át.
A nyári napközis táborok lapunk megjelenésének időpontjában már folyamatban vannak.
JHN

zsöli, lemossa a csövek belsejében lerakódott vékony biológiai filmréteget.
A hálózati végpontokon addig engedik a vizet, amíg az nem lesz megfelelő tisztaságú. A települést hét körzetre osztották fel, így haladnak sorra a hálózatokon a szakemberek. A hálózati tisztítást követően érdemes a
fogyasztói belső hálózatokat is átmosatni, tisztítani.
A hálózatmosás idején időszakos nyomásingadozás, elszíneződés
tapasztalható, ám ez rövid idő alatt megszűnik. Az esetleges lakossági bejelentéseket a 20/9/421 - 622 -es telefonszámon várja a szolgáltató.

Ku l t u r á l i s , kö z öHUNYADI
s s é gNÉPE
i p ro g r a m j a i n k b ó l
JÁNOSHALMI

2019. július

5. oldal

Az est során elsősorban egyházi művek hangzottak el, de felcsendültek barokk táncdallamok is. Fuvolán közreműködött Bánfiné Sódar
Szilvia, zongorán kísért Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea.
A zenei kapcsolatnak folytatása is ígérkezik, szeptemberben a Mithras
Kórus látogat majd Kecskemétre közös koncertre.

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba,
(Balassi Bálint : Borivóknak való)

Már hagyomány, hogy pünkösd táján a Mithras Pedagógus Kórus
koncertet ad a Szent Anna templomban. Idén is így volt ez. Az énekkar május 25-én énekelt, sőt vendégül látta a kecskeméti Lakó Sándor
Kamarazenekart. A szép számban összegyűlt közönség önálló műsort és
közösen előadott műveket is hallhatott az együttesektől. A kapcsolat alapja az, hogy mindkét művészeti csoportban közreműködnek a kiváló néhai
Kardos Pál Liszt Ferenc –díjas karnagy , zenetanár tanítványai, egykori kollégái.

Sikeres tehetséggondozó
néptánc tábor

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület első alkalommal szervezet meg az első tehetséggondozó néptánc tábort Jánoshalmán 2019 június 17-23 között. A
táborban 50 tehetséges fiatal vett részt Jánoshalmáról,
Temerinből, Szenttamásról, Topolyáról és Péterrévéről. A tábor résztvevői változatos gazdag programokon
vettek részt, fürdés, kirándulás, ügyességi vetélkedők,
néptánc oktatás, népdal éneklés, közösségi játékok és
az esték táncházzal végződtek.
A tábor utolsó két napja új színfoltot kapót megérkezett Jánoshalmára a lengyel testvértelepülés néptánc csoportja. Mindjárt az első közös estén elindult
egy ismerkedési folyamat, a tánc nyelvén mindenki
megértette egymást. A két csoport között mély barát-

ság alakult és a szombat délelőtti próban közösen készültek a délutáni programra. A közös program
eredmény a lengyel táncosok megtanulták, a csárdást járni, a tábor
lakok pedig bekapcsolódtak a lengyel táncokba. Igy a szombat délutáni a Jánoshalma 30 éves ünnepi műsoron közös fellépéssel lepték
meg a jelenlevőket. Az ünnepi programjukból nem hiányzott külön-külön
a magyar és lengyel népdal, néptánc
hagyomány sem.
A táborzáró akkordja vasárnap az
úrnapi körmenet után a közös szentmise mely Jánoshalma városért és
testvértelepüléseiért volt szentelve.
A zárás csúcspontját a tábor lakok
„Ima a hazáért” című közös énekkel
köszönték meg az eltelt hetet. Egy
megható pillanat a miatyánk közös
imádságon, a lengyel és a tábor lakok egymás kezét
fogva pecsételték meg a magyar- lengyel barátságot.
Az eltelt hét számos maradandó élménnyel gazdagította a tábor lakóit és ezúton köszönik Czeller Zoltán
polgármester úrnak, Jánoshalma önkormányzatának,
Menyhárt Sándor plébános úrnak, az Imre Zoltán Kulturális Központnak, a Térségi Ifjúsági Egyesület önkénteseinek, Savelin Lászlónak, Patocskainé Vízvári Klárikának, Varga Ferencnek, Ádám Gyulának, Takács Istvánnak és minden kedves Jánoshalminak, Topolyai önkéntesnek, akik segítették és aktivak bekapcsolódtak a
tábor lebonyolításában.
Bajkó Károly táborvezető

Jánoshalmi képzőművészeti tábor

A Jánoshalmi Művésztelep ismételten otthont adott
tíz kiváló, nemzetközileg is elismert festő és grafikus művész számára a hatodik képzőművészeti tábor
keretében. A hazánkból és Szerbiából érkezett művészek az itt elkészült alkotásaikkal tovább gyarapították
a művésztelep (a város) gyűjteményét. Önkormányzatunk, pályázaton elnyert forrásból, tovább fejlesztette a
művésztelepet, így igazán pazar feltételeket tudott biztosítani a művészek munkájához.
A munka mellett sor került szabadidős rendezvényekre is, melyek keretében a művészek megismerhették szűkebb pátriánkat, megtekintették a mélykúti

fogathajtó versenyt, valamint barátkozáson vettek részt
Kunfehértón.
A táborban az alábbi művészek vettek részt: Ásztai Csaba Pomázról, Jelena Arsenijevic Pozsarevácról, Csernik Attila Topolyáról, Kopócsy Judit Budapestről, Kostov Ilija Belgrádból, Léphaft Pál Újvidékről, Miladinovic Pavle Pozsarevácról, Radojevic Dobrivoje –
Maso Belgrádból, Zdravko Vucinic Belgrádból és Zsáki István Topolyáról.
A Jánoshalmi Napok keretében megszervezett kiállításon bemutatásra kerültek az alkotások.
D. B. D.

A Jánoshalmi Napok 2019 rendezvénysorozat sem múlhatott el kórushangverseny nélkül. Június 20-án a Mezőgazdasági Szakképző Iskola kiváló akusztikájú aulájában gyönyörködhettek a jelenlévők a reneszánsz madrigálokban, magyar népdalfeldolgozásokban. Itt sem hiányzott a hangszeres zene, Bánfiné Sódar Szilvia, Juhászné Zelei Judit,
Kovács Andrea jóvoltából.
Köszönet illeti a gyönyörű plakátokért egyik kedves kórustagunk fiát,
Horváth Pétert, aki így támogatja az együttest. A Mithras Pedagógus
Kórus a napokban Csallóközbe, a határon túli magyar közösségekbe látogat. Útjukról a következő lapszámban tudósítunk.
J.k. K. P.

Gazdakörünk a Jánoshalmi Napokon
Gazdakörünk ebben az évben
is részt vett városunk ünnepi rendezvényén.
A meghívott vendégeink közül,
a bácskossuthfalvi Rizling Egyesület küldöttségének első fele már
pénteken megérkezett. Őket elvittük a hajósi pincefaluba és megnéztük a kastélyt is. A vajdasági
vendégeink zöme szombaton délután érkezett gazdakörünk székházához.
Itt Tóth Zoltán által főzött, finom
birka pörkölttel vendégeltük meg
Őket és tagjainkat is. A jó ebéd
mellé söröket és borokat szolgáltunk fel. A temerini Kertbarátkör Elnöke, átadta Gazdakörünk Elnökének az Illés-Napra
szóló meghívót, amit köszönettel átvett.
Ebéd után, városunk főterén,
külön asztalok mellett, jó italok
kíséretében folytatódott a vidám
beszélgetés. Sajnos a hirtelen
jött zivatar miatt, az operett gálát
már nem tudtuk megnézni.
Vendégeinknek ez azonban
nem szegte a jókedvét, bizonyítva ezt, hogy a temerini küldöttség csak vasárnap délután indult
hazafelé.
Köszönjük vendégeinknek és tagjainknak, hogy elfogadták meghívásunkat, és így közösen ünnepelhettük
várossá nyilvánításunk 30 éves évfordulóját.
Külön köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik mun-

kájukkal és anyagi hozzájárulásukkal támogatták gazdakörünk rendezvényének sikeres lebonyolítását.
Fajszi Ferenc

Egyesületi találkozó Bácskossuthfalván
Testvérszervezetünk, a bácskossuthfalvi Rizling Egyesület az
idén június 15-én szombaton tartotta meg, a hagyományos egyesületi találkozóját, amelyen a vajdasági egyesületek mellett a jánoshalmi
Gazdakör is részt vett. Küldöttségünket Fábrik Attila a Rizling Egyesület elnöke, pálinkával és pogácsával fogadta.
Számos vajdasági küldöttséggel
már jó ismerősként köszöntöttük
egymást. Házigazdánk a többi vendéggel együtt elvittek bennünket a
helyi DIMALIS BORÁSZAT pincéjébe. A borászatot 4 fiatal működteti, elmondásuk szerint hobbiszinten, de profi módra, hiszen boraik számos elismerést szereztek több
borversenyen, többek között Jánoshalmán is. A borászat vezetői után Farkas László gazdakörünk elnöke
kért szót. Elnökünk a borászokhoz szólva, kérte Őket,
hogy boraikkal vegyenek részt 2020. év februári borversenyünkön a XXX. Felső Bácskai Borverseny Dági
József emlékére.
A beszédek után kezdődött a borkóstolóval egybekötött igazi pincelátogatás. Kint nagyon meleg volt,
ezért igazán jól esett a hűvös pincében a jó bort kóstolgatni. Közben az Egyesület udvarán elkészült a finom

birkapörkölt káposztával. Ebéd után, a jelenlevő küldöttségek borainak kölcsönös kóstolása következett,
az árnyas diófák alatt. Elnökünk átadta Gazdakörünk
meghívóját a Jánoshalmi napokra, a Rizling Egyesület
Elnökének és valamint elküldte a Temerini Kertbarátkör
Elnökének is. Mindkét szervezetet várjuk a Jánoshalmi
Napok rendezvényén.
A jó hangulatú találkozó késő délutánig tartott, majd
a küldöttségek elindultak hazafelé.
Így tettük mi is, miután elbúcsúztunk a házigazdáinktól. Köszönjük vendéglátóinknak a színes vendéglátást.
Fajszi Ferenc
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Fontos információk
leendő hallgatóknak

A főiskolai és egyetemi beiratkozáshoz szükséges a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) által kiadott adatlap, amely minden kormányablakban igényelhető.
A kormányablakban az ügyintézéshez személyes megjelenésre, érvényes személyazonosító okmányra, és lakcímkártyára van szükség. Az
adatlap igénylése költségmentes.
Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
alapján, majd az igénylő egy NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, melyen az
adatok, a fénykép és az aláírás is szerepel.
A NEK adatlap része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ennek megőrzésére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Elindult a Családvédelmi
Akcióterv

Július 1-én indult a kormány újabb családtámogatási programja. Az alábbiakban összefoglaljuk a jövő héttől életbe lépő programmal kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat. Babaváró támogatás, csok, jelzálóghitel-elengedés, autóvásárlási támogatás.
A Családvédelmi Akciótervben meghirdetett támogatások közül a következők indulnak, illetve bővülnek 2019. július 1-jétől:
- babaváró támogatás
- jelzáloghitel-elengedés
- nagycsaládosok autóvásárlási támogatása
- családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kibővítése
Babaváró támogatás

A babaváró támogatást (2019. július 1-től 2022. december 31-ig) fiatal
házaspárok igényelhetik a bankfiókokban. A támogatás mértéke maximum
10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt jelent, amelynek törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 ezer Ft. Amennyiben a családba
5 éven belül legalább 1 gyermek születik, 3 évig felfüggesztik a törlesztőrészlet fizetését. Ha a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás 30%-át elengedik. Ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedik. Ha az
egyik házastársnak (az előző házasságából) már van gyermeke, akkor az
igénylés feltétele, hogy a másik házastársnak ez az első házassága legyen.
Abban az esetben, ha a a hitelintézet „nem megfelelőség” miatt elutasítja
az igénylést, a kérelmezők a lakóhelyük (tartózkodási helyük) szerinti kormányhivatal megyeszékhely járási hivatalához (Pest megyében és a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalához)
fordulhatnak. A „jogorvoslati” kérelem személyesen bármelyik kormányablakban, valamint – ügyfélkapu azonosítóval – elektronikus úton (e-papíron)
vagy postai úton is benyújtható. A járási hivatal a kérelem alapján megállapítja, hogy az igénylő megfelel-e a jogosultsági feltételeknek, illetve jogosult-e gyermekvállalási támogatásra. (A hitelképességgel kapcsolatos döntést azonban nem bírálhatja felül.)
Családi otthonteremtési kedvezmény (csok)

Az új lakás építésére, vásárlására vagy használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény (csok) is több család számára lesz elérhető július 1-től. A csokhoz
kapcsolódó hitelek ugyanis jelentősen kedvezőbb feltételekkel igényelhetőek. Többek között a 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint
összegű kedvezményes (legfeljebb 3%-os ügyleti kamattal terhelt) hitelt
már nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt
ápolási díjban részesülők mellett, mostantól a gyermekek otthongondozási
díjára (GYOD) jogosult szülők is igénybe vehetik - a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül - a CSOK-ot.
A hitelintézet elutasító döntése ellen a csok esetében is lehet – a fentiek szerint – a kormányhivatal kijelölt járási hivatalához (személyesen a kormányablakokban is) kérelmet benyújtani a jogosultsági feltételek megállapítása iránt.
Jelzáloghitel-elengedés

A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet módosításával jelentősen nő
az igénybevehető állami támogatás mértéke. Eddig a harmadik és további gyermekek után 1 millió forintot vállalt át az állam a nagycsaládosok jelzálog-hiteléből. Július 1-jétől már a második gyermek után igényelhető az
1 millió, a harmadik gyermek után pedig 4 millió, további gyermekek után
újabb 1-1 millió forint összegű jóváírás a lakáscélú jelzáloghitel csökkentésére (amennyiben a gyermek 2019. július 1-jén vagy azt követően születik).
A jelzáloghitel-tartozás csökkentésére irányuló kérelmeket a lakás fekvése szerinti megyeszékhelyen működő járási hivatalok (Pest megyében és a
fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala)
lakástámogatási ügyfélszolgálatain, valamint bármelyik kormányablakban(továbbítás céljából) lehet személyesen benyújtani.
Autóvásárlási támogatás

A 2,5 millió forint összegű támogatást (ennek mértéke legfeljebb a bruttó
vételár fele lehet) nagycsaládosok igényelhetik 7 személyes új autó vásárlásához vagy lízingeléséhez. A támogatás postai úton a Magyar Államkincstár Központ Családtámogatási Főosztályának címzett (1081 Budapest Fiumei út 19/a.) kérelemmel, vagy elektronikus úton igényelhető. A kérelem
formanyomtatvány és mellékletei, illetve a főbb tudnivalók megtalálhatóak a – támogatássl kapcsolatos feladatokat ellátó – Magyar Államkincstár
honlapján. Fontos, hogy a kérelmet személyesen a kormányablakokban is
be lehet nyújtani.
További információkat találhat: http://bkmkh.hu/tartalom/hirek/napokon_
belul_indul_a_csaladvedelmi_akcioterv

Meghívó

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezésében megrendezésre kerülő Munkahelyteremtés 2019 című tájékoztató fórumra.
A fórum időpontja: 2019. július 24. (szerda) 13:00 óra,
helyszíne: Jánoshalma, Molnár János u. 3.
Program:
13.00 – 13.30
Regisztráció
13.30 – 13.35
Megnyitó. Megnyitja: Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalvezető
13.35 – 14.15
Tájékoztató a NFA-2019-KKV kódjelű mikro-, kisés középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására vonatkozó pályázati felhívásról Előadók: a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály munkatársai.

Folyik az idei határszemle
Bács-Kiskun megyében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megkezdte a 2019. évi határszemle ellenőrzéseket, illetve rövidesen megkezdi a parlagfűvel fertőzött
területek felderítését.
Az ellenőrzés Bács-Kiskun megye erdő nélküli termőterületének 15%án, helyszíni eljárás keretében történik. az alábbi településeken: Bajai Járási Hivatal (Baja, Hercegszántó), Bácsalmási Járási Hivatal (Mélykút, Kunbaja), Kalocsai Járási Hivatal (Dunapataj, Újsolt, Újtelek, Fajsz), Kecskeméti Járási Hivatal (Kerekegyháza, Tiszakécske, Tiszaug), Kiskőrösi Járási Hivatal (Bócsa, Csengőd, Páhi), Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (Pálmonostora, Gátér), Kiskunhalasi Járási Hivatal (Csólyospálos, Jászszentlászló, Szank), Kunszentmiklósi Járási Hivatal (Kunszentmiklós).
A földhasználó kötelessége, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és
terjedését megakadályozza, valamint a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása is. Akiknek a területén parlagfű található, gondoskodniuk kell a gyommentesítésről.
A Parlagfű Bejelentő Rendszer július 1-jétől egészen a szezon végéig
üzemel, amelyen interneten keresztül bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését.
Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy a támogatás
szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület
nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása.
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Hivatalunk célja nem a bírság kiszabása, hanem a jogszabályokban foglaltak betartatása, az önkéntes jogkövető magatartás kialakítása, ezért kérjük, a mezőgazdasági termelést folytató ügyfeleket, hogy időben gondoskodjanak kötelezettségeik teljesítéséről!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2019. július

Figyelem!
Veszélyes szer az interneten

Súlyos egészségügyi kockázatot jelent a Magyarországon is elérhető, interneten forgalmazott, MMS (Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement) néven ismert csepp. A készítményt súlyos megbetegedésekre (HIV, autizmus, rák stb.) javasolják, az országos tisztifőorvos azonban azt ajánlja, hogy egészségük védelme érdekében tartózkodjanak a
használatától!
A WHO 2010 után másodszor is figyelmeztetést adott ki az internetes
felületeken forgalmazott MMS elnevezésű szerrel kapcsolatban.
A termék maga nátrium-klorit (NaClO2) 28%-os oldat, amelyet általában
aktiváló folyadékkal – legtöbb esetben citromsavval, de sósavval, limevagy citromlével, illetve ecettel – együtt is forgalmaznak. A terméket árusítók állítása szerint az MMS és az aktiváló folyadék együttesen klór-dioxidot
(ClO2) alkot, amelynek számos, tudományosan nem igazolt gyógyító hatást
tulajdonítanak. A weboldalak leginkább szájon át történő alkalmazást javasolnak különféle módokon, de van, ahol beöntést, fülön vagy bőrön keresztül történő használatot írnak elő.
Súlyos tüneteket okozhat

Az MMS cseppek fogyasztása torokfájást, hányást, tartós hányást, hasmenést, hasi görcsöt, dehidratációt, súlyosabb esetben methemoglobinémiát, hemolízist és veseelégtelenséget okozhat. A termék használata fokozott
egészségügyi, forgalomba hozatala pedig közegészségügyi veszélyt hordoz.
Egy MMS2 névre hallgató termék árusításáról is tudomása van a WHOnak, ezek kalcium-hipoklorit port tartalmazó kapszulák. A WHO-nak egyelőre
nincs információja MMS2-vel kapcsolatos megbetegedésekről.
A WHO legalább 18 ország esetében tud káros hatásokról (köztük súlyos,
illetve halálos kimenetelűről is) a szer felhasználásával kapcsolatosan.
Hazánk egyelőre nincs ezen országok között, de a szer Magyarországon is
elérhető.
Az országos tisztifőorvos azt ajánlja, hogy egészségük védelme
érdekében, tartózkodjanak ezen ártalmas szer használatától!
(kormanyhivatal.hu)

A mikro-, kis- és középvállalkozások részére munkahelyteremtő
beruházási pályázatot hirdet a Pénzügyminisztérium

A pályázat célja
Új munkahelyek létrehozását és meglévő munkahelyek megtartását
eredményező beruházások támogatása, területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, foglalkoztatás
bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.
Mire pályázhatnak a vállalkozások?
Új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések
beszerzésére, ingatlan vásárlása, tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjakra, lízing költségekre, új épület / épületrész építésére,
illetve a felépítésével kapcsolatos építési költségekre, immateriális javak
közül: találmány, szabadalom, licenc és know-how beszerzésére.
Mekkora támogatás igényelhető?
Nem regisztrált álláskereső személy esetén új munkahelyenként 1,7 millió Ft támogatás igényelhető, Jánoshalmi Járás kedvezményezett járás, új
munkahelyenként további 400 ezer Ft.
Ezeken felül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
a) amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft vagy
b) amennyiben nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12
hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft vagy
c) amennyiben a hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 1,5 millió Ft.
A támogatás mértéke, intenzitása és formája
a) A regionális beruházási támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft,
ami a kedvezményezett járásokban és településeken megvalósuló beruházásoknál legfeljebb 240 millió Ft-ra emelkedhet. A megyében a regionális
beruházási támogatás mértéke - más állami támogatásokkal együtt - nem

haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek 70%-át a mikro-,
és kisvállalkozások esetén, 60%-át a középvállalkozások esetén.
b) Csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során - nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak, a közúti szállítási
ágazatban a 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
Kik nyújthatnak be pályázatot?
Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozások, akik vállalják, hogy:
A beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,
Létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára, az éves átlagos statisztikai állományi létszámra külön-külön és együttvéve legalább 2
éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal,
A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan az eredeti célnak
megfelelően fenntartja és működteti,
A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének legalább 25 %-át
saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,
Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak
minősül,
A hatósági szerződés megkötésétől anyagi biztosítékot ajánl fel (valamennyi bankszámlára felhatalmazó levél és pénzügyi intézmény által vállalt garancia és/vagy nem lakás céljára szolgáló ingatlan jelzálog).
A pályázat benyújtásával, határidejével, egyéb tudnivalókkal kapcsolatosan tájékoztató fórum kerül megrendezésre 2019. július 24. (szerda)
13:30–kor a Jánoshalma, Molnár József u. 3. sz. alatt.

Nem kell cserélni a vásárlók könyvét az üzletekben

Az új uniós adatvédelmi előírások miatt módosulnak a vásárlók könyvével kapcsolatos szabályok, azonban ez a gyakorlatban mindössze annyit
jelent, hogy a fogyasztók a jövőben már nem láthatják egymás bejegyzéseit és adatait. A kereskedőknek nem kell új vásárlók könyvét beszerezniük.
A vásárlók könyvét továbbra is jól láthatóan és könnyen hozzáférhetően
kell elhelyezni az üzletekben, abba az üzlet működésével, az ott folytatott
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszok és javaslatok jegyezhetők be. A vevőket e joguk gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A vállalkozó változatlanul 30 napon belül köteles megválaszolni
a vásárlók könyvébe írt panaszt.
Az Európai Unió adatvédelemi reformja, az ún. GDPR miatt 2019. április
26-tól annyiban módosulnak a kapcsolódó előírások, hogy a panaszt vagy
javaslatot tartalmazó oldalt a vásárlói beírást követően haladéktalanul el

kell távolítani azért, hogy a korábbi bejegyzéseket és a bejegyzők adatait
más fogyasztók ne láthassák. A kereskedőnek ezeket az oldalakat elzártan
kell megőriznie, és szükség esetén a hatóságnak kell megmutatnia. A téves
közlésekkel ellentétben tehát nincs olyan előírás, amely szerint a kereskedőknek ki kellene cserélniük az eddig használt vásárlók könyvét, ha az előzőekben részletezett rendelkezéseknek megfelelően járnak el.
A fogyasztóvédelmi ellenőrzési tapasztalatok alapján a vásárlók könyvével kapcsolatos leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy az üzletben nincs látható helyen, sokszor a fogyasztók bejegyzéseit nem válaszolják meg az előírt határidőn belül, de az is előfordul, hogy a vásárlók könyve nincs jegyző által hitelesítve.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2019.06.25.

Munkakör

Iskolai végzettség

Gabonasiló-kezelő
Egyszerű ipari foglalkozású
Vagyonőr, testőr
Áruterítő gépkocsivezető
Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor
mellett dolgozó
Víz- és gázvezeték szerelő
Egyszerű ipari foglalkozású
Baromfi-feldolgozó
Targoncavezető

Cég megnevezése

Munkavégzés

Általános iskola
Általános iskola
Szakmunkásképző
Általános iskola, szakmunkásképző

Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. Jánoshalma
Villanymotor Kft.
Jánoshalma
Halas-Pajzs Kft.
Jánoshalma
Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Jánoshalma

Általános iskola

KEFAG ZRT. ÖKOPAL Raklapüzem

Szakmunkásképző, SzakközépiskolaMasters Union Kft.
Általános iskola
Hunent Zrt.
Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt.
Szakmunkásképző
Hunent Zrt.

Munkabér

megegyezés szerint
megegyezés szerint
215.000,-Ft
megegyezés szerint

Jánoshalma megegyezés szerint
Jánoshalma
Mélykút
Mélykút
Mélykút

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

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

Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára, .
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Június a Biztos Kezdet Nyitnék Gyerekházban

A hónap elején egy kerti sütögetéssel megnyitottuk a nyarat a Gyerekházban. A szülőkkel közösen tárcsán sütögettünk, a kicsik nagy örömére
pedig medencét is állítottunk. Szép nap volt, nagyon jól éreztük magunkat.
Júniusban is folytatódtak a védőnői előadások, valamint gyógytornász is
heti rendszerességgel végzett szűréseket, fejlesztéseket a Gyerekházban.
A napi tevékenységeink változatlanok voltak. Festettünk, ragasztottunk
és tornáztunk. A gyerekek anyukájukkal közösen hatalmas tengeri képeket festettek, pillangókat ragasztottak, fakanálbábokat készítettek, valamint
rengeteget mozogtak. Udvari játékaink száma egy nagyméretű trambulinnal bővült, aminek kivetél nélkül mindenki nagyon örült. Ebben a hónapban is ünnepeltünk szülinapot és névnapot is. Dr. Kinigopulos Márta egy
csütörtöki napon várta a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseit.
Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és
anyukáját, a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekházba!
Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Lippai-Ádám Nikolett
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Német versenyen elért sikerek

2019. július

Csapóné Sarok Enikő

Tanévzáró ünnepség
2019.június 20-án délután 5 órakor került sor a tanévzáró ünnepségünkre. Az
első osztályos Kollár Viktória Dorina és Kancsár Martin verssel búcsúzott a tanévtől.

eredményességét. Köszönjük a szülői közösségnek, a nevelőtestületnek és a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásoknak a programhoz nyújtott segítségüket.
DÖK

Ballagás

A 2018/2019-es tanév második félévében is örömmel vettek részt a Szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai a tavaszi, egyfordulós német nyelvű versenyen, melynek címe „Frühling in DACH-Länder” volt. Nagy örömünkre már az 5.
osztályos tanulók is csatlakoztak a hatodikosok mellé. A tanulók megismerkedhettek a húsvéti szokásokkal, hozzátartozó szókinccsel, színezhettek és keresztrejtvényt oldhattak meg, valamint német nyelvű anyák napi üdvözlő lapot is készíthettek. A 6. osztályos tanulók már rutinosan oldották meg a feladatlapokat. A gyerekek megismerkedhettek a német nyelvterület hagyományaival, kulturális szokásaival. A feladatok segítségével megtanulhatták a virágok neveit németül. A verseny
egy projekttel zárult, amelyben időjárás-jelentést készítettek. A csapatverseny végeredménye 5. évfolyamon: 8. helyezett: Markó Mór, Markó Máté, Diósi Dániel, és
12. helyezett: Bretyka Andor, Szőnyi Barnabás, Mester Dominik. A végeredmény
6. évfolyamon 14. helyezettek lettek. Név szerint: Évinger Fruzsina, Kiss Bíborka
és Évinger Boglárka. Sikereinket megünnepeltük egy pizzával! A gyerekek kimagaslóan teljesítettek ismét. Gratulálunk! További sikeres munkát kívánunk nekik a
későbbiekben is! Nagyon büszkék vagyunk rátok.
Majkuth Nikolett

Sándor atya intézményünk hitéletéről szólt, majd jutalmakat adott át hitüket
példaadó módon gyakorló tanulóinknak.
Igazgatónőnk, Kaszás Eszter évértékelő beszéde után 55 diákunk vehette át a
kitűnő tanulóknak járó könyvjutalmakat. Ezután a városi önkormányzat EFOP 3.9.2.
pályázatának köszönhetően öt tanulónk kapta kézhez az ELTE Origó Nyelvi Centrum sikeres junior nyelvvizsga bizonyítványát.

A jánoshalmi Szent Anna templomban a 2018/2019-es tanévben utoljára
voltak együtt szentmisén a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói. Intézményünk június 16-án tartotta hálaadó szentmiséjét, s ekkor
ballagtak el iskolánk 8. osztályos tanulói.

Kerti parti

Június első hétvégéjén fergeteges western parti zajlott az iskolánkban. Az udvar
vadnyugati stílusban várt kicsiket és nagyokat. A színpadon színvonalas előadásokat élvezhettünk a tavaszi Ki mit tud verseny nyertesei, a tehetséggondozó szakkörösök, illetve a felnőtt munkatársak jóvoltából. Gazdára találtak az idei tanév sportversenyeinek érmei, serlegei és a táblajáték bajnokság résztvevőinek jutalmai is. A
szórakozásról és a jókedvről tíz helyszínen tizenhat féle játékkal gondoskodtak gyerekek, szülők, pedagógusok. Nyolc osztályközösség biztosította a vendéglátást az
osztályfőnökök irányításával, a gyakorlatban is bizonyítva az élmény alapú tanulás

Kaszás Eszter igazgatónő hálásan megköszönte a szülőknek, hogy
nyolc évvel ezelőtt ránk bízták gyermekeiket. Olyan szülőket kapott intézményünk, akik őszintén fordultak hozzánk problémáikkal, akik valóban partnert láttak bennünk. Sokan közülük támogatták iskolánkat. Köszönjük!
Varga Benjámin 7. b osztályos tanulónk saját szavait versbe szedve
mondta el útravaló gondolatait: „váltsd valóra álmodat/ mire oly rég vártál/ juss
ezentúl bárhova/ s tedd mit valaha akartál!”
A ballagók búcsúszavait Horváth Nikolett 8. b osztályos tanuló tolmácsolásában hallhattuk.
A 2018-2019. tanév díjazottjai: Pro-Meritis díjban részesültek az elmúlt nyolc
év munkájáért Stibrik Adél és Torma István Zsolt 8. b osztályos tanulók. Szent
Anna érem arany fokozatát Horváth Linda, Torma István Zsolt 8. b osztályos tanulók, valamint Radvánszki Laura 8. a osztályos tanuló érdemelte ki. Pro Scola Díjban
részesült intézményünk védőnője, Dr. Ádámné Brecska Mária, aki évek óta nagy
odaadással kíséri nyomon gyermekeink egészséges fejlődését.
A Mithras Pedagógus Kórus előadásában hallhattunk egy ősi ír áldást, amit
ezúton is hálásan köszönünk a résztvevőknek. Ünnepélyünk végén a nyolcadik osztályosok hagyományos ballagó tánccal búcsúztak.

Szent Anna érmet 31 tanulónk érdemelt ki. „Kis büszkeségünk” díjjal jutalmazhattuk Berta Flóra 4.osztályos diákunkat, aki már az alsó tagozaton elérte a Szent
Anna érem arany fokozatát is.
Iskolánk felsős énekkarosai és zenekarai is színesítette ünnepségünket. Igazgatónő záró gondolatai végén elhangzott a várva várt mondat: „ A 2018/2019-es tanévet ezennel lezárom.”
A jól megérdemelt bizonyítványokat mindenki az osztályában vehette át.
Horváthné Kocsis Tünde

Pedagógus nap

Őszinte hálánkat szeretnénk kifejezni az intézménybe járó gyermekek szüleinek, akik június 4-én különlegessé varázsolták napunkat. Igazán rendkívülien indult reggelünk. A nevelőibe belépve terülj-terülj asztalka fogadott bennünket ínycsiklandó finomságokkal, majd délután a szülői munkaközösség elnöke- Görhöny Katalin- és szülőtársai köszöntötték
a pedagógusokat kedves szavakkal. Köszönjük, hogy gondoltatok ránk!

(M)elege van? Ne várjon tovább!
Az igazi nyár még csak most kezdődik!

Válasszon raktáron lévő készülékeinkből, rövid beszerelési határidővel!
Kiváló szaktudással, minőségi munkával várjuk leendő Ügyfeleinket
a +36/30-253-65-86 számon, vagy személyesen a Bajai út 30. szám alatt!
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Ballagás és tanévzáró a Hunyadiban
Ballagás

Felemelő ünnepségnek lehettünk tanúi 2019. június 15-én. A Hunyadi Iskola 41 nyolcadikos tanulója már 9 órakor gyülekezett a jól ismert tantermekben,
ahol a 7. évfolyamosoktól megkapták a ballagási tarisznyát, amely jelképezi számukra az útra kelést, a menetelést az elérendő célok felé. A búcsúzás a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban folytatódott, ahol meghatódott szülők, barátok, ismerősök várták az útra kelő
diákokat. A három osztály bevonulása után a 7. évfolyamosok néhány jó tanáccsal látták el a búcsúzókat,
majd Balázsics Zoltán igazgató úr köszöntötte őket, s
átadta a végzősök legjavának a megérdemelt díjakat,
jutalmakat.
Az évfolyam legjobb tanulója, a 8.c-s Vörös Adrián vehette át a Hunyadi-plakettet és az Invokáció Alapítvány pénzjutalmát 8 évi kitűnő tanulmányi eredményéért. A jutalmat az alapítvány elnöke, Bognár Monika adta át. Adrián ebben a tanévben az országos Zrínyi matematikaversenyen 24. (felkészítője Juhász Zoltánné), a tankerületi informatikaversenyen 3., a járási informatikaversenyen 2., a Teleki Pál földrajzverseny
iskolai fordulóján 1. helyen végzett. A versenyeken elért
eredményeiért könyvjutalmat és oklevelet is átvehetett
igazgató úrtól.
A 8. a osztályból a következő tanulók részesültek
elismerésben: Kővári Réka az országos angol-verseny

megyei fordulóján elért 10. helyezésért, Magyar Bálint
jó tanulmányi eredményéért, Zámbó Zorka pedig kimagasló művészeti tevékenységéért.
A 8.b osztályból Kovács Ádám Milán, Fekete Krisztián, Kolompár Gábor a Cigány nemzetiségi népismeret tanulmányi verseny országos döntőjébe jutottak.
Szintén oklevelet és könyvjutalmat vehettek át.
A 8. c osztály tanulóit is jutalmazták:
Csernák Hunort a járási, majd a tankerületi informatikaversenyen elért 4. helyezéséért.
Dobos Csengét a Tudásbajnokság megyei fordulóján történelem tantárgyból elért 1. helyezéséért, valamint ezen felül példamutató közösségi munkájáért.
Somosi Rebekát az országos angol-verseny megyei
fordulóján elért 8. helyezést, valamint kimagasló művészeti tevékenységéért,
Rostás Vanesszát és Kolompár Dominikot kimagasló művészeti tevékenységükért.
Csernák Hunor, Bogdán Dorina, Konkoly Beatrix,
Nyáguly Bálint, Zámbó Zorka, Kovács István iskolánk
Zsebszínpadának aktív szereplői voltak. Ezért oklevelet
és a szerepléseiket megörökítő DVD-t kaptak.
A díjak átadása után a 8. évfolyam búcsúzó szavaival
folytatódott az ünnepség, majd a megható zászlóátadás
következett. A ballagók kivonulásával a családi ünnepségek vették kezdetüket.

Tanévzáró

Tanévzáró műsorunkat idén június 20-án délután 17
órakor tartottuk a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban.
A Himnusz közös éneklése után dalos kispacsirtáink
szórakoztatták az évzáró résztvevőit.
Ezután Balázsics Zoltán igazgató úr megtartotta
ünnepi beszédét, amelyben megköszönte a gyermekek, pedagógusok és szülők egész éves munkáját. A közös munka meghozta gyümölcsét, nagyon
sok kiemelkedő teljesítményű gyermeket jutalmazhatott meg igazgató úr.
Alsó tagozatos 4 évig kitűnő tanulóinknak:
Czipa Luca, Prikidánovics András 4.a osztályos,
Boros Kinga, Katona Zalán, Lencse Zsófi 4.c osztályos tanulók. Lencse Zsófi a járási matematika versenyen II. helyezett lett, a tankerületi döntőben pedig V.
helyezést ért el.
A járási és tankerületi versenyek helyezettjeinek:
Kárpáthy Fanni Száva, Rendek Gergő, Prikidánovics Tamás, Tóth Flóra, Lengyel Anna, Lengyel
Kamilla, Dági Veronika, Tagai Flóra, Zsók Szilvia,
Tóth Márton.
Felsős kitűnő tanulóinknak:
Tóth Gedeon, Dervaderics Petra, Miskolczi Regi-

na és Miskolczi Szonja Penczinger Adrián, Zámbó
Luca, Fekete Anna, Barna Bálint, Bogdán Hanna,
Szabó Réka, Szakály Zita.
Dági Attila 5. a osztályos tanulónkat:
Attila 24 tanulmányi-, és sportversenyen vett részt
sikeresen egyénileg és csapatban. Az informatikai verseny helyi, járási, és tankerületi fordulóját is megnyerte.
A városi szavalóversenyen arany minősítést és különdíjat kapott. Mindezek mellett kitűnő tanulmányi eredményéért, példaértékű szorgalmáért, és példamutató magatartásáért Igazgató Úr díszoklevélben részesítette, az Invokáció Alapítvány jóvoltából pedig pénzjutalmat vehetett át, amit Bognár Monika az alapítvány
elnöke adott át.
Gratulálunk a gyerekeknek!
Az egyházak képviselői adtak át jutalmakat, majd
elsőseink verssel, ADA triónk zenével zárta évzárónkat.
A szózat meghallgatása után a gyermekek átvehették
bizonyítványaikat iskolánk tantermeiben.
Minden gyermekünknek pihentető vakációt kívánunk!

HJAMI
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Máltais események

A Máltai Szeretetszolgálat 30
éve működik Magyarországon

A Dél-Alföldi Régió Kecskeméten június 17-én, hétfőn este a 30. évforduló alkalmából nagyszabású gála hangversenyt szervezett a Katona
József Színházban. A jubileumi ünnepségre a régió munkatársai és önkéntesei kaptak meghívást. Csoportunkat 24-en képviseltük.

Az est házigazdája Sirkó László, a Katona József Színház Príma Primisszima díjas színművésze és Sirkó Anna rendezőasszisztens volt.
A vendégeket először Rigóné Kiss Éva, a régió ügyvezetője, majd dr.
Jenei Gábor elnök köszöntötte. A kecskeméti önkormányzat nevében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester gratulált. A köszöntők sorát Kozma
Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója zárta, aki felelevenítette a történelmi utat, amely a 30 évvel ezelőtti megalakulásig vezetett.
Az ünnepség díszvendége volt dr. Bábel Balázs érsek úr, dr. Podmaniczky Erzsébet bárónő és a Magyar Máltai Lovagrend Szövetségének elnöke, Szabadhegy Kristóf.

vállalni, de így is akadtak szép számmal jószívű adományozók. Hálásan
köszönjük mindenkinek a felajánlását, akik hozzájárultak gyűjtésünk eredményességéhez, a bajbajutottak megsegítéséhez.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat lehetőséget kapott a nyári időszakban hétvégeken Zánkán, az Erzsébet táborban nagycsaládok üdültetésére.
Csoportunknak is felajánlottak június és július hónapban három hétvégét, péntek-szombat-vasárnapot , így három jánoshalmi nagycsaládnak
sikerül örömteli, vidám napokat eltölteni a Balaton mellett. Az első család
élményekben gazdagodva tért haza a magyar tenger partjáról az elmúlt
hét végén.
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A dietetikus tanácsai

Mit igyunk?
Mivel az emberi szervezet 60-70%-a víz, így mindig fontos a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása, ám kánikulában ez hatványozottan igaz. A nagy
melegben szervezetünknek akár kétszer annyi vízre
is szüksége lehet, mint általában.
Egy felnőtt ember számára nagyságrendileg napi
2 liter folyadék fogyasztása ajánlott, ám a rekkenő hőségben ez 4-5 literre is
emelkedhet. Melegben sokat izzadunk, ami folyadékot és sót von el a szervezettől. Éppen ezért, ha már 25-30°C felett ját a hőmérő higanyszála, még többet kell inni. Nem szabad megvárni a kiszáradást.
Nem mindegy azonban, hogy a folyadékvesztést mivel pótoljuk. A cukros
üdítőitalok és a kávéban lévő koffein még több folyadékot von el, ezért nyári
időszakban ez egyáltalán nem ajánlott.
Az üdítőitalok általában nagy mennyiségben tartalmaznak cukrot, és különböző mesterséges adalékanyagokat. A cukros, édes italok nem túl jó szomjoltók, mindemellett még jelentős energia bevitelt is jelentenek, ezáltal rendkívül
hizlalnak. Ennek oka nem csupán a cukor miatti kalóriatartalommal magyarázható. Néhány pohár nem okozna gondot, de egész nap fogyasztva észrevétlenül lecsúszik belőlük több liternyi is. Az ilyen magas cukortartalmú italok rövid
ideig ugyan a szomjúság csökkenésének érzetét keltik, de hosszútávon éppen
hogy növelik azt, így ingerelve még több cukros víz fogyasztására.
Az alkohol tartalmú italok ilyen téren semmiképp sem tekinthetők megfelelőnek, mivel ezek nem csökkentik hatásosan a szomjúságérzetet, ezen felül
kiszárítják a szervezetet, ezáltal növelve a folyadékszükségletet.
A legideálisabb innivaló, kiváltképp nagy melegben, a víz. Az egyszerű
csapvíz is megfelelő, kánikulában azonban célszerű emellett még valamilyen
ásványvíz fogyasztása, a különféle ásványi anyagok pótlására. A víz kiválóan
oltja a szomjúságot, leghatékonyabban fedezi szervezetünk folyadékszükségletét, emellett nincs kalóriatartalma, ezáltal akármennyit fogyaszthatunk belőle a hízás veszélye nélkül.
A nyári hőségben az átlagosnál még jobban oda kell figyelni a kisgyermekekre és az idősekre. A gyerekek ugyanis sokszor nem jelzik, hogy szomjasak.
Az idősek szomjúságérzete pedig a kor előrehaladtával csökken, ezért folyamatosan kínálni kell őket, nehogy kiszáradjanak.
Faragóné Hován Éva Dietetikus
EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Nyári napközi a Gyerekesély
Program keretében
A gála hangversenyt megelőzően díjakat adtak át, többek között a jubileumra alapított Fejes László-díjat, amit csoportunkból Kiss Györgynek adományoztak a szolgálatban végzett magas színvonalú szakmai munkájáért
és lelkiismeretes, önzetlen munkájáért.

Segíteni sokféleképpen lehet

Egy jánoshalmi, magát megnevezni nem kívánó Budapesten élő fiatal
mérnök szabad idejében szívesen barkácsol, szerelget. Ezt a kedvtelését
hasznossá is teszi azzal, hogy évente felajánl egy általa felújított márkás
kerékpárt jánoshalmi iskolás korú gyerek részére. Máltai csoportunkat tisztelte meg bizalmával, hogy továbbítsuk az ajándékot.

Nagy Judit fodrász, az egyik csoport tagunk által azzal a felajánlással
kereste meg csoportunkat, hogy minden hónap első hétfőjén ingyenes hajvágást vállalna azok részére, akiknek ez nagy segítséget jelentene. Csoportunktól azt kérte, hogy a látókörünkben lévő embereknek ajánljuk fel
ezt a lehetőséget. Az első alkalom nagy örömmel töltötte el a szolgáltatást igénybe vevőket.
A továbbiakban azt kérjük, hogy akinek igénye van a gondozott külsőre, de nem engedheti meg magának a fodrászatot, keresse fel a máltai irodát /Molnár János u. 5. /, ahol a hajvágásra jogosító bónuszt adunk és az
időpontot is egyeztetjük.
Köszönjük Nagy Judit fodrásznak a példa értékű felajánlását, önzetlen
segítség nyújtását.

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Az idén a Hunyadi iskola 8. osztályos tanulóját javasolta az iskola tantestülete. Balázsics Zoltán igazgató úr javaslatára az iskola valamen�nyi diákja előtt adhattuk át a kerékpárt. Meghatódva láttuk, hogy a példamutató magatartású és szorgalmú Magyar Bálint, mint új kerékpár tulajdonos arcán nem a mosoly, hanem a meghatódottságtól szemében az öröm
könnyei csillantak meg. Az ilyen pillanatok adnak erőt önkéntes munkánk
folytatásához.

A krízis kétesélyes: vagy
rombol, vagy épít, de benne rejlik a
változás esélye és ígérete.
A krízis egy olyan fájdalmas és
feszült állapot, amely általában nehéz élethelyzetekben alakul ki, amikor valamilyen tragikus vagy váratlan esemény történik, amit pszichés/ lelki egyensúlyunk felborulása követ.
A krízis önmagában nem egy betegség, hanem egy olyan
nehéz időszak, amelyet akár többször, vagy akár kevesebbszer- de
mindenki átél. Olyan történésekből adódhat, mint például egy számunkra
fontos személy elvesztése (halál/ szakítás/ válás), kudarc élmény (elbukás érzése, sikeretlen kimenetelű események).
A krízis lezajlását több szakaszra lehet lebontani, amelynek
szerves részei közé tartoznak a különböző érzelmi kitörések, a gondolati
bénultság, a gyászmunka és a búcsú is.
Ha jelenleg nehéz időszakon megy keresztül, és szeretne
segítséget kérni, bátran keressen meg bennünket az alábbi elérhetőségen:

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

Június 12-én tartós élelmiszert gyűjtöttünk az Univer előtt a hozzánk fordulók megsegítésére. A kedvezőtlen időjárás miatt csak fél napot tudtunk

dr. Horvát-Militityi Tünde – pszichológus
Hangya Fruzsina – mentális egészségfejlesztő

A nyári szünidő beköszöntével kezdetét vette a járás iskoláiban a Jánoshalma Városi Önkormányzat szervezésében megvalósuló nyári napközi.
Az Önkormányzat az uniós forrásból támogatott projekt öt éves időszaka
alatt nyaranta minden településen egy hónapon át, napi nyolc órában színvonalas, szabadidős tevékenység keretében, napi háromszori étkezést biztosítva nyújt segítséget az arra rászoruló családok számára.

A program fő célkitűzése, hogy az általános iskolás gyermekek hasznos,
élményekben gazdag elfoglaltságot találjanak maguknak a vakáció idejére.
A négy héten át tartó nyári napközi során a foglalkozást vezető pedagógusok érdekes és tartalmas programokkal igyekeznek színesíteni a gyerekek hétköznapjait. Az érdeklődők részt vehetnek kézműves-és sport foglalkozásokon, festhetnek, társasozhatnak, illetve hetente egy alkalommal
strandolhatnak is Mélykúton. Buszos kirándulás keretében pedig valamen�nyi csoport egy napot a jánoshalmi Király Lovastanyán tölthet, ahol lovaskocsikázás, medence és állatsimogató várja a vakációzó ifjúságot.
A program az EFOP-1.4.2-162016-00020
azonosítószámú
„Együtt Könnyebb” komplex prevenciós és társadalomi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt keretein belül
valósul meg.

M e z ő g z a d a sHUNYADI
á g i SNÉPE
z a k i s ko l a h i re i
JÁNOSHALMI
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MODELLEZZÜNK! ÉPÍTSÜNK PÓTKOCSIT!

A MODELLEZZÜNK! ÉPÍTSÜNK PÓTKOCSIT! pályázat AZ EMBERI
ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
„A hazai és a határon túli köznevelési intézményekben működő komplex
tehetséggondozó programok támogatására” című, NTP-KNI-18-0052 kódszámú pályázati program keretében valósult meg. A támogatási összeg: 1
330 000 Ft volt.

A tanulók logikáját és kézügyességét fejlesztő tevékenységgel olyan
pótkocsit építettek saját kezűleg tanári instrukciók alapján, amely e hiányszakma népszerűsítésére szolgál kiállításokon, expókon, nyílt napokon és
egyéb rendezvényeken. Célja a konstrukciós elemek precíz és pontos végtermékké formálása, esztétikussá tétele, szabad utat engedve az egyéni kreativitásnak.
A tehetséggondozó program során a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése volt az alapvető célunk. Az elsajátított elméleti tudás
kötelező gyakorlati megalapozásán túl ez a műhelymunka adta meg a lehetőséget a technikai és a technológiai képességek és készségek, jártasságok alapos elsajátítására, magasabb szintre emelésére. Az itt 16 évesen
begyakorolt tevékenységsorozat nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a szakmunkás vagy technikus bizonyítványukat kezükbe véve a szakmájában a
kijelölt feladatot el tudják végezni, pénzkereső, családot eltartani képes
szakemberré váljanak a tanulók. A mezőgazdasági gépész és gépésztechnikus szakma elöregedőben van, viszont az ügyes, szakma minden területe iránt nyitott, sokoldalú szakemberek iránti kereslet töretlen, itt az Alföldön
főleg. A modern gépek javításához is szükség van manuális tevékenység-

re! E pályázattal ezt az igényt kívántuk kielégíteni, a tehetségígéretek személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztésével.
A csoportmunkán belül lehetőségük volt a tanulóknak egyéni munkára, de 2 vagy 4 fős csoportban munkamegosztással, egymásnak segítéssel történő feladatok elvégzésére is. A kreatív ötleteket átültettük matematikai-logikai alapon a térbe, így realizáltuk a szerkezetet. Az alkalmazott
módszerek, mint munkaformák a tehetségígéretek intraperszonális személyiségjegyei mellett a társas, interperszonális készségeiket is erősítették,
fejlesztették. Olyan összetett elméleti és gyakorlati tudáson alapuló produktumot hoztak létre, amelynek elemei a tanulók kézügyességét tükrözték
vissza, komplexe pedig a csoportos alkotás örömét adta. A most 10. osztályos mezőgazdasági gépész tanulók a 2018/2019-es tanévben 16 évesek, közülük választottuk ki a legtehetségesebbnek tartott 10 diákot a programba. Egy gyakorlati csoportba is 10-12 diák kerül, hasonlóan a pályázatban szereplő 10 fős csoporthoz. A tanulók összesen 6 gyakorlati csoportból kerültek ki, de a munkamegosztásban részt vevők száma már megszokott számukra.
M. M.

2018-20119-es tanévben is sikeresen szerepeltek a végzős
tanulóink az országos szakmai tanulmányi versenyeken
Gazda szakmunkás
tanulónk szereplése az
országos versenyen!
Az idei tanévben második alkalommal a Gazda szakmát oktató
iskolák számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghirdetette az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt. Mivel a szakmai vizsga szabályzat nem ír elő írásbeli feladatot ezért elődöntő nem volt, a döntőre az iskolák egy-egy tanulót nevezhettek. Intézményünkben a szakmai versenyekre a tanulók kiválasztása „Házi selejtezőn” történik, ahol
Tóth Árpád került kiválasztásra. A döntőt a kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban rendezték meg.
A versenyzőknek szóban szakmai elméleti tantárgyakból és gyakorlati feladatókból kellett számot adni tudásukról. A gyakorlati feladatok
között szerepelt a tejvizsgálat, kertészeti növények szaporítása, gépészetből a szántóföldi növénytermesztés gépeinek az üzemeltetése.
A versenyben nyújtott teljesítményével Tóth Árpád a 9. helyezést
szerezte meg. Felkészítő tanáraik Varga Judit, Berta László, Kovács
Bianka, Királyné Kalamár Zsófia, Kozla Krisztián és Rapcsák Richárd
voltak.

Mezőgazdasági Gépész
szakmunkás tanulónk
szereplés az országos
verseny döntőjében!

Az idei tanévben is Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Mezőgazdasági Gépész szakmát oktató iskolák számára meghirdetett Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt. A szakmunkás tanulók számára a megmérettetés Gödöllőn, január végén az írásbeli elő döntővel kezdődött.
Az írásbeli feladatok kiértékelését követően Kovács Richárd 11.A osztályos tanulónk jutott a Tokaji mezőgazdasági iskolába rendezett döntőbe.
A versenyen az ország mezőgazdasági gépészképzést folyatató iskoláiból huszonnégy tanuló jutott be. A diákoknak szóban szakmai elméleti tárgyakból kellett számot adni tudásukról. Gyakorlatból pedig erőgépszerelésből, fémmegmunkálásból, anyagmozgatógép üzemeltetésből
és szántásból is meg kellett mutatni a tudásukat.
A verseny minden feltétele, illetve a pontozása is megegyezett a szakmai vizsgákon előírtakkal. Az elődöntőben és a döntőben elért eredmények összesítése után iskolánk tanulója Kovács Richárd a 10. helyezést
szerezte meg. A verseny magas színvonalát és az erős mezőnyt mutatja, hogy ezzel a helyezéssel is a jeles szakmunkás bizonyítványt szerezte meg. A versenyző felkészítését: Juhász Zoltán, Zámbó Gábor, Berta
László, Szakál László, Horváth László, Horváth Ferenc, Kozla Krisztián,
Kasziba Gábor, Kisföldi Zsolt végezte.
A versenyzőknek és a felkészítőiknek is gratulálunk!

Mezőgazdasági
gépésztechnikus tanulóink
szereplése az országos
szakmai versenyen!
A Mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók számára az Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyt az idei tanévben az AM DASZK vépi
Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma rendezte meg. A gödöllői elődöntő kiértékelése után iskolánkból

gyakorlati feladatokat, gazdasági számítási feladatokat, valamint szóbeli és felismerési versenyfeladatokat kellett megoldaniuk. A verseny
izgalmai mellett természetesen lehetőségük volt a versenyzőknek és
felkészítő tanáraiknak szakmai programokon is részt venni.

három tanuló jutott a döntőbe. A megmérettetésen a diákoknak szóban
a szakmai elméleti tárgyakból kellett számot adni tudásukról. Gyakorlatból pedig John Deere erőgép és a hozzá kapcsolt Rauch műtrágyaszóró szántóföldi munkára történő beüzemeléséből és üzemi próbájából, fémmegmunkálásból és a versenyeken a legnagyobb látványosságnak számító szántó versenyen kellett megmutatni tudásukat.
Az eredmények összesítése után, iskolánkból
Hunyadi Ármin az 1., Kókai Dániel a 3. és Kasza Tibor
a 6. helyezést szerezték meg. A versenyen elért teljesítményükkel mind hárman megszerezték a jeles Mezőgazdasági Gépésztechnikus bizonyítványt.
Felkészítő elméleti szaktanárok: Berta László, Éder
János, Juhász Zoltán, Zámbó Gábor.
Felkészítő gyakorlati szaktanárok: Boros Dénes,
Kasziba Gábor, Kozla Krisztián.
A versenyzőknek és a felkészítőiknek is gratulálunk!

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
tanulóink szereplése
az országos szakmai
tanulmányi versenyen!
Iskolánk az Állattenyésztő- és állategészségügyi
technikusok Országos Szakmai Tanulmányi Versenyére az idei tanévben két 13.T osztályos tanulót: Jankovics Vandát és Terbe Noémit nevezte. Az írásbeli forduló alapján mindketten bekerültek az országos döntőbe, amelyet 2019. április 08. és 11. között rendeztek
Hódmezővásárhelyen a Gregus Máté Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskolában.
A több napos megmérettetésen a versenyzőknek

Az eredményhirdetést nagy izgalommal várták a versenyzők a
Városháza dísztermében. Terbe Noémi az OSZTV-n 2. helyezést ért
el, Jankovics Vanda pedig 5. helyezett lett. Gratulálunk az elért eredményhez.
Felkészítő tanáraik: Berta László és Rapcsák Richárd
K. G.
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Hangya ABC és
Non-Stop mini ABC
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

2019. júliusi akcióink!

Aro UHT 1,5% tej
179 Ft/db
Kutyakonzerv többféle 1240 gr
299 Ft/db
Natur Zitrone 0/0% sör 0.5 l 249 Ft/db
Kőbányai sör dobozos 4,3 % 0,5 l 209 Ft/db
Capricci
1699 Ft/db

179 - Ft/l
241 - Ft/kg
498 - Ft/l
418- Ft/l
849- Ft/l

Akciónk a készlet erejéig érvényes!!!

Üzleteinkben többféle termék akciósan kapható.
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Rusi-Ker Kft. dolgozói
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

Emlékezés
Varmuzsa Imre
halálának 3. évfordulójára.

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN
ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!

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

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!

Szerető családjai

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk a három éve
eltávozott apáról, munka- és tiszttársunktól

ZSEMLYE IMRE
alezredesről

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma:

06-30/565-37-58

Stílus

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

Családod és a
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület

Kőrösi Zoltán
Racsmány András
Gerber Józsefné
sz: Agócs Margit

élt: 51 évet
élt: 88 évet
élt: 86 évet

Varga Ferenc
Marancsik Pálné
sz: Horváth Jolán
Rasztik István Ferenc

élt: 89 évet
élt: 89 évet
élt: 76 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

Üzlet

JÚLIUSI AKCIÓJA

Műszaki
kereskedés

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízásából
2019. június hónapjában a következő elhunytak kegyeleti ügyintézését
segítette, illetve temette el:

2019. július hónapban
18-án lesz
kirakodó vásár
28-án
búcsúi vásár

––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

Napernyő (180 cm): 1690.Alufólia (10 méter): 139.Domestos (750 ml, fenyő illat): 389.További akcióinkat keresse üzletünkben!
Szúnyogriasztók széles választékban!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-77/ 951-903

JÁNOSHALMI

2019. július

HUNYADI NÉPE

Jánoshalma sportja fennállásának
100. évfordulóját ünnepli az idén

A méltó megemlékezés előkészítése céljából 2018-ban
megalakult egy szervező csoport. A 2019.06.22-i ünnepségre készített díszes meghívókat elküldtük minden fellelhető régi futballistának, illetve a valamikori sportegyesület
többi szakosztályának. ( sajnos sokan már nem tudtak részt
venni az eseményen)Ezzel párhuzamosan elkészítettük a
régi felvételekból szerkesztett fotókiállítást.
Az ünnepi megemlékezés 13.30-tól kezdődött a Sportcsarnokban. Ennek keretén belül a szervezők a térség
országgyűlési képviselője, ill. a város polgármestere részvételével megkoszorúzták Majoros Aladár tanár úr emléktábláját. Ez után ünnepi beszédben összefoglaló visszapillantás méltatta a száz év jelentős eseményeit, sportolóit, A régmúlt sportemberei előtti tisztelgést követően méltatásra került településünk jelenlegi leghíresebb sportolójának Halász Bence kalapácsvetőnek eddigi pályafutása is .
A szervezők gratuláltak Bence Olimpiai kvalifikációt jelentő nagy dobásához és sikeres tokiói szereplést kívántak a
közönség nagy tapsa mellett. A képviselői és polgármesteri
köszöntők után a Jánoshalmi Futball Club elnöksége kitüntetéseket adott át kiemelkedő teljesítményük elismeréseként NB-s játékosoknak ,valamint Halász Bence olimpikonnak. Sajnos Dr. Fenyvesi Máté 76-szoros válogatott labdarúgó és öccse Fenyvesi József betegségük miatt nem tudtak az eseményen részt venni. Természetesen az ő díjaikat postán elküldjük
Közben a Bozsik Program kis nebulói játszottak a pályán
bemutató mérkőzéseket a közönség nagy tetszésére
Az ünnepség a Sportpályán folytatódott, ahol Szabó Mihály úr
az MLSZ Megyei Elnöke átadta az U-16-os csapatunk játékosainak

13. oldal

Halász Bence
megdobta az olimpiai szintet

az bronzérmeket. Ez után a centenáriumra készült emléktábla felavatása következett az öltözőépület falánál. 17.00tól barátságos labdarúgó mérkőzésen fogadta a JFC a Kiskunhalasi Fadddikorr csapatát. A szünetben tombolatárgyak
kerültek kisorsolásra. Este 19.30 tól ünnepi vacsorára került
sor a Korzó étteremben ahol a jánoshalmi kitüntetettek mellett kiskunhalasi sportbarátaink is jelen voltak. A Takács István úr készítette finom pörkölt minden jelenlévőnek ízlett
Ezzel zárult az ünnepi eseménysorozat.
Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazon segítőkész
helyi vállalkozónak , akik fontosnak tartották a centenáriumi
megemlékezést és segítettek a megszervezésben!
Maráczi László, Horváth Mihály, Széll Zoltán, Szuhanek
Béla szervezők
A Magyar Atlétikai Szövetség tájékoztatása szerint az Eb-bronzérmes Halász Bence
másfél métert javított idei legjobbján és magabiztosan dobta túl az olimpiai kvalifikációs
szintet (77,50 m). Ezzel az eredménnyel (amely a negyedik helyet jelentette a versenyben)
kivívta a részvételt a tokiói olimpián.
Halász felkészülését Németh Zsolt és Németh László irányították, előbbi szakember
szerint csak időkérdése volt, hogy tanítványa mikor teljesíti a szintet:
„Igazából nem volt kérdés, hogy Bence meg fogja dobni a szintet, ugyanakkor lelkileg
megnyugvást adhat neki, hogy ilyen hamar sikerült. Ez már most látszott, hiszen a következő dobása még nagyobb volt, sőt, az azt követő nyolcvan méter fölé szállt, de ott kilépett
a körből” - mondta az MTI-nek Németh Zsolt.
Az edző az MTI-nek elmondta, hogy tanítványa idén a felnőtt világbajnokságon, az U23as Európa-bajnokságon és a Gyulay István Memorialon is elindul.

Jánoshalmán, Orcy utca 72 alatti
háromszobás CSALÁDI HÁZ ELADÓ!

NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL. GAZDÁLKODÁSRA
KIVÁLÓAN ALKALMAS.

Gázfűtés, füdőszoba van, szennyvíz rákötve.
Érdeklődni 30-9639-414

Horváth Mihály
JSE elnök

Színvonalas gálával zárták a város ünnepét
A Bátyai Lányok és családjuk ismét kitettek magukért.
Egy hosszas felkészítő munka eredményeként színvonalas Aerobik és Hastánc Gálával lepték meg az Imre Zoltán
Művelődési Központ nagytermét június 23-án este zsúfolásig megtöltő közönséget. A számokat és az est forgatókönyvét saját ötletből állították színpadra.
A lányok – Éva, Dóra és Fruzsina – feladata volt a szereplők felkészítése egészen az óvodás korúaktól a felnőttekig. A fiúk, a férjek – Ákos, Norbert és Gábor – pedig
„online” zsűrizték a produkciókat Őket csak a vetítő vásznon láttuk.
A színpadon pedig a szebbnél szebb produkciókban
gyönyörködhettünk. Különösen nagy sikere volt az óvodás korú gyermekek produkcióinak. Úgy tűnik meg lesz az
aerobikos vér nem veszik ki a Bátyai családból, mert a est
legfiatalabb szereplője Madarász- Bátyai Dorottya is sikerrel szerepelt. Próbálta ellesni a nagyobbaktól a mozdulatok csínját-bínját.
Vastapsot kapott több produkció is, különösen a hastáncos számok.
Köszönjük ezt a szép estét, mely mögött bizony komoly
munka van minden résztvevő részéről!

Értesítjük Kedves
Vendégeinket,
hogy az étterem
2019. július 29-től
2019. augusztus 5-ig
ZÁRVA tart
Nyitás
2019. augusztus 6-án,
kedden 10 órakor.
Megértésüket köszönjük!

G O L D M I X K F T.

Ék s z e rb olt
Üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak
arany-, ezüst ékszerek,
valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák

Tört arany felvásárlás,
ékszerek javítása, elemcsere

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630 -ig, szombaton 800 - 1200 -ig

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

14. oldal

Rendőrségi hírek
Ez év január végén a Nemzeti Közművek munkatársaival közösen akció
került végrehajtásra a Jánoshalma Szegfű utcában, ahol több háznál is
gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy illegálisan vételeznek elektromos
áramot és ezzel jelentős kárt okoznak a szolgálatónak.
A végrehajtás során három ingatlannál is sikerült tetten érni a bűncselekmény elkövetése közben az ott lakókat. A nyomozásokba bevont igazságügyi szakértő a szakvéleményét időközben elkészítette, így gyanúsítottként került kihallgatásra K. L. és K. Z. helyi lakos, akik a bűncselekmény
elkövetését elismerték.
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. július

2019.05.23.

2019.05.23.

JÁNOSHALMA VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

Jánoshalma Városi
Önkormányzat

Sajtóközlemény
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a
mezőgazdaságban
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005

Sajtóközlemény
Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán
TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007

A 450 millió forint európai uniós támogatás segítségével Jánoshalma
A Széchenyi 2020 Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP1.1.3-16-BK1-2017-00007 azonosító számmal, „Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzat 450 millió forint támogatást nyert
hűtőház létrehozására.
Városi Önkormányzat erősíteni kívánja a város térségben betöltött mezőgazdasági szerepét. A város vezetése célul tűzte ki a vállalkozói környezet fejlesztését. A hűtőház létrehozását pályázati forrásból, 100 %-os
támogatási intenzitás mellett valósítja meg.
A fejlesztés eredményeként az 5412. számú út melletti iparterületen a
Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában álló 4565/14. helyrajzi
számú ingatlanon Agrárlogisztikai Központ jön létre.
Az ingatlanon 45 x 30 [m] alapterületű, 8,5 [m] ereszmagasságú, 11 [m]
gerincmagasságú, nyeregtetős, könnyű acélváz szerkezetű üzemcsarnok, hűtőház kerül kialakításra. Az alapterületből 720 m2 a hűtőkamra
tér, a manipulációs tér 420 m2-es. Az épület engedélyezési szintű tervdokumentációja elkészült, az építési hatóság a hűtőház megépítésére az
építési engedélyt megadta. Jelenleg a kiviteli tervdokumentációt készíti a
Sándorfi Tervezőiroda.
Az épület kivitelezése várhatóan 2019 őszén kezdődik.
A projektről bővebb információt a www.janoshalma.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP1.1.2-16-BK1-2017-00005 azonosító számmal, „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzatának a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik
legfontosabb fejlesztése kapott zöld utat 2018-ban. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A 201,7 millió forint európai uniós támogatás segítségével Jánoshalma a
helyi gazdaságfejlesztés érdekében fejleszteni kívánja az ipari területen
lévő üzleti környezetet. A város vezetése pályázati forrásból, 100 %-os
támogatási intenzitás mellett valósítja meg a zöldség – és gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozását, ami a térség termőhelyi adottságaira, a meglévő szaktudás bázisra építve komoly előrelépést jelent a város életében.
A fejlesztés eredményeként létrejön egy 400 m2 alapterületű üzemcsarnok, amelyben korszerű technológiai gépek biztosítják a hatékony zöldség- és gyümölcsfeldolgozást.
A fejlesztés célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó Jánoshalma Városi Önkormányzat a helyi vállalkozások, őstermelők számára a
tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező üzemcsarnokot hozzon létre. A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az
új vállalkozások megjelenésével. Az építési beruházások mellett befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást is meg kíván valósítani az Önkormányzat.
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

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

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

Vidékháló kábelTV:
S3-as csatorna (119,25 Mhz)

Súlyosan sérült az áldozat
Több jánoshalmi olvasónk is jelezte 2019. június 13-án, hogy mentőhelikopter szállt le csütörtökön reggel a településen. Úgy tudták, hogy egy közlekedési baleset sérültjét szállította kórházba. A baleset Jánoshalmán a
Rákóczi Ferenc utcán történt. A megyei főkapitányság megerősítette értesüléseinket.
Két mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. Csütörtökön reggel forgalomelterelés volt a településen és a helyi háziorvost is riasztották. Olvasóink szerint egy sérültet a légimentők vittek el.
A megyei főkapitányság sajtószolgálata megerősítette azt a hírt, hogy baleset történt. Horváth Erika főhadnagy tájékoztatása szerint egy gyalogost
ütött el egy személygépkocsi reggel hét óra után néhány perccel. Információink szerint a jánoshalmi mentőautó és kiskunhalasi esetkocsi személyzete kezdte meg a sérült ellátását, stabilizálták az állapotát és ezt követően mentőhelikopter szállította a kecskeméti megyei kórházba. Úgy tudjuk,
hogy a koponyája sérült meg.
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

Jánoshalma Város Önkormányzatának
lapja

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján
tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását
továbbiakban is orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és
Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve
az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

BOR

A MINDENNAPOKRA!

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Megjelenik: havonta

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

Kristálycukor 1/1

189.– Ft/kg

UHT tek 1/1 1,5%

149.– Ft/l

Étolaj 1/1

299.– Ft/l
Az akció a készlet erejéig tart!

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

Jánoshalma Város
Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság
hívószáma:

06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2019. június hónapban
született:

Zámbó Márton ( Anya neve.: Gombkötő
Andrea), Varga Nátán (An.: Tilly Vivien),
Kasziba Dalma (An.: Mészáros Beatrix),
Kasziba Dávid (An.: Mészáros Beatrix)
Bien András Miron (An.: Pacskó Mariann).

házasságot kötött:

Petróczky Ferenc

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

Bálind Róbert és Katymarac Renáta
Fülöp József és Gönczi Brigitta
Zsömbör Zsolt és Jenovai Adrienn

