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Nincs az az eldugott könyvtár, 
ahol egyik-másik könyvével ne 
találkoznánk; nincs az a művelt 
ember, aki ne hallott volna róla. A 
legegyszerűbb hívő is jól ismeri, 
anélkül talán, hogy sejtené: amit 
a katekizmusban tanult erede-
ti bűnről, kegyelemről, szentsé-
gekről, jórészt Szent Ágostontól 
tanulta. S amikor imádkozik, lel-
ke sokszor Szent Ágoston sza-
vaival emelkedik az ítélet és irga-
lom Istenéhez. Még a nem hívők 
is mint a legnagyobb emberek 
egyikét tisztelik. 

Az Észak-Afrikai Tagastéban 
született 354-ben. Atyja eleinte 

pogány volt, édesanyja azonban, Mónika már keresztény. 
Ágoston nem úgy kezdte, mint aki szentnek, sőt nagy egyházdoktornak 

készül. Ellenkezőleg, a világiasság és hiúság útján indult el, s csakhamar 
a tévelygés és bűn kanyargóira tévedt. Miként járt tékozló fiúként távol az 
atyai háztól, és miként vezette aztán haza az isteni kegyelem keze, nagy 
alázattal ő maga megvallotta az egész világ színe előtt Vallomások c. híres 
könyvében. Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, 391-
ben pap lett, majd 395-ben a maga korában egy jelentéktelen afrikai kikötő-
városnak, a numidiai Hippónak lett a püspöke; igénytelen megjelenésű, kis-
termetű, gyönge mellű, vézna ember volt. Mi tette tehát naggyá? Azt lehet-
ne gondolni: esze. Bizonyos is, rendkívül sokat tudott, sokat írt és zseniá-
lis ember volt. 

Szent Ágoston azért lett olyan nagy Isten országában, mert istenadta 
nagy tehetségét mindenestül Isten szeretetére irányította és az Úr Krisztus 
szolgálatára fordította. S hogy ezt megtehette, Isten külön kegyelmének a 
műve. Ő maga mondja: „Megtérésének kezdetétől teljesülésének végéig az 
Úrban dicsekedjék, aki dicsekszik. Mert amint nem tudja senki véghezvin-
ni a jót az Úr nélkül, úgy nem tudja elkezdeni sem az Úr nélkül”. Így beszél 
az, akit az Egyház „a kegyelem doktorának” tisztel. S csakugyan az isteni 
kegyelem szükségességéről szól majd minden írása, s a kegyelem fölsé-
ges műve ő maga is, az élete is.

Szavaival és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe lett, 
beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az 
igaz hitet bölcsen világította meg. 430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban. 
Érdemes elolvasni fordulatos életét. 

Az elmélyedés és bűnbánat szárnyain ment át sok harc és munka után 
abba az örök hazába, melytől megtérése óta a legsúlyosabb földi gon-
dok között sem fordította el soha tekintetét, és amelyről ő mondotta azt az 
azóta annyiszor megismételt mondatot: „Uram, Te ébreszted föl bennünk 
magasztalásod örömét, mert magadért teremtettél bennünket és nyugtalan 
a szívünk, míg meg nem nyugszik benned.” 

Sándor atya

Szent Ágoston  
püspök és egyháztanító 

(354- 430)

Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét!
2019. év első felében Jánoshalma Városi Önkormányzat a helyi lakos-

ság bevonásával elkészíttette a település hosszú távú céljait, fejlesztési 
elképzeléseit tartalmazó koncepcióját, valamint a város épített és termé-
szeti környezetének kialakítására vonatkozó településrendezési terveit. Az 
elkészült dokumentumok tervezete megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztályán, és Jánoshalma Város Honlapján.

A város vezetése 2019. július 16-án, 18 órai kezdettel a Polgármeste-
ri Hivatal Dísztermében Lakossági Fórumot szervezett, ahol ismertetésre 
kerültek Jánoshalma jövőbeni tervei, fejlődési lehetőségei. 

A Fórumon jelen voltak a város Településszerkezeti tervének, Sza-
bályozási tervének, Helyi építési Szabályzatának vezető tervezői, 
Virág Attila generáltervező, a Városökológia Kft. ügyvezetője, Vári 
Attila építésztervező, felelős tervező is. A tervekről, miután széleskö-
rű államigazgatási és partnerségi, lakossági véleményezésen mentek 
keresztül, a képviselő-testület fog rendeletet alkotni. Czeller Zoltán 
polgármester úr mindenkinek, aki eljött erre az alkalomra, lehetősé-
get biztosított a javaslatainak, és véleményének megfogalmazására. A fórumon elhangzottakat a 3. oldalon olvashatják ►►►

    A Kapocs utcában 3 méter szélességű portalanított útburkolás készült 
az elmúlt héten, városi költségvetésből.  A padka további rendezését a 
Városgazda Kft fogja rövidesen elvégezni.

Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat pályáza-
ti forrásból időszerű felújí-
tásokat végzett a közpon-
ti játszótéren. Bekerítésre 
került és egy új ivókút is 
elhelyezésre került. 

Sajnos, már az első ron-
gálás is megtörtént. Az 
egyik játékot, nem a megfe-
lelő korú gyermekek hasz-
nálták, ezért meghibáso-
dott.

Felhívjuk a játszóte-
ret használók és a kísérők 
figyelmét, hogy a 10éven 
felüli gyermekek ne hasz-
nálják a kisgyermekek játé-
kait, mert tönkremennek. 

Elkészült a Kapocs utca 
kőszórásos burkolata

Megújult a játszótér
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Július 25-én Mélykútról Jánoshalmára érkezett a 
Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus missziós szimbóluma. Ozsvári Csaba ötvös-
művész (1963-2009) alkotása, mely egyébként az 
esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt, 2007-ben 
készült, három méter húsz centi magas, bronz borítá-
sokkal díszített. 

Az érkezést követően Richter Mátyás káplán vezeté-
sével hódoltak a jánoshalmi hívők és érdeklődők a Misz-
sziós kereszt előtt. Az érkezés napján délután Juhász 
János tartott előadást a keresztről, majd másnap Mons. 
Menyhárt Sándor az 1938-as budapesti Eucharisztikus 
Kongresszusról, július 27-én szombaton pedig Malus-

tyikné dr. Király Ibolya az 2020-as budapesti Eucharisz-
tikus Kongresszusról.

Emellett naponta szentmisét mutattak be a jánoshal-
mi,  a borotai és kunfehértói hívekért, és még szentsé-
gimádás is gazdagította az egyházi programot. Július 
28-án a jánoshalmi búcsú alkalmával pedig Dr. Bábel 
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmi-
sét. Közben a hívek megtekinthették és csodálhatták 
a templom szentélyének előterében felállított Missziós 
keresztet, mely hétfőn a kora délutáni órákban hagyta 
el Jánoshalmát és érkezett újabb állomás helyére, Kis-
kunmajsára. 

ikor

Kulturális ,  közösségi programjainkból

Szárnyas bemutató
A jánoshalmi 60. sz. Galamb Egyesület hagyományteremtő 

jelleggel, fiatal galamb és baromfi bemutatót rendez.
Időpont: 2019.08.19 (hétfő)

Helyszín: 6440 Jánoshalma, Radnóti Miklós 
utca 13. (Volt gimnázium tornaterme)

A bemutató 10:00 – 14:00 óráig minden érdeklődő 
számára ingyenesen megtekinthető!

Mindenkit várunk sok szeretettel!

„A Mithras Pedagógus Kórus tagjaiként legfonto-
sabb feladatunknak tartjuk az európai és magyar kultú-
ra művelését, megőrzését, megosztását. Nyolcadik éve 
működő  énekkarként  idén  harmadszor  volt lehetősé-
günk a határon túl élő magyar közösségeknek  is bemu-
tatni műsorunkat.

Ebben az évben pályázati és más támogatói források 
segítségével a szlovákiai Csallóközben jártunk. Somor-
ja város, Csallóközcsütörtök, Illésháza volt úti célunk, 
de Pozsonyban és Dévényben is eltöltöttünk pár kel-
lemes órát. A majdnem ezeréves gyönyörűen felújított  
csallóközcsütörtöki templomban és Illésházán koncer-
teztünk  elsősorban egyházi témájú művekkel.  Mind-
két helységben fogadott minket a polgármester és mun-
katársai is. 

A látogatás során megtapasztalhattuk , hogy szlová-
kiai magyar testvéreink odaadóan,  jó szervezőmunká-
val és nagy szeretettel készültek fogadásunkra, szép 
számú közönség tapsolt nekünk. Egyik vendéglátónk, 
Bándy György tanár úr , a helyi vendéglátóipari közép-
iskola tanára, felkészült idegenvezetőként kalauzolt 
végig Somorján. Kállay András, a csütörtöki Pro Cívis 
Polgári Társulás vezetője mindhárom napon kísért min-
ket, de nagyon sok köszönettel tartozunk Német Róbert 

alpolgármesternek , Őry Péter polgármesternek , és 
Csenkey Ferencnek is a pompás vendéglátásért, kelle-
mes beszélgetéssel eltöltött  órákért. 

Köszönjük minden újabb és mindenkori szponzo-
runknak, segítőnknek azt, hogy működésünket lehetővé 
teszik. Külön köszönet illeti Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő urat a támogatásért.  Nagy hálával tartozunk 
Szrapkó Tibor barátunknak,  egyik fő szponzorunknak, 
az utazás ötletgazdájának és szervezőjének. Termé-
szetesen meg kell említenünk, hogy Menyhárt Sándor 
plébános úr –mint eddig mindig- nagy szeretettel és lel-
ki támasszal, építő vidámsággal tartott velünk az uta-
záson.  A látogatásról az eddigiekhez hasonlóan Nik-
li Károly barátunk és felesége végig felvételeket készí-
tett, értő figyelemmel és türelemmel. Köszönet érte, 
hogy már a sokadik gyönyörű videó-összeállítással örö-
kíti meg koncertjeinket. 

Gyönyörű tájakon jártunk, csodálatos,  Európában is 
kiemelkedő értékű történelmi emlékeket láttunk.  Szív-
ből reméljük, hogy  ennek  a szlovákiai kapcsolatnak 
lesz folytatása, akár testvértelepülési együttműködés 
formájában is.

Juhász Katalin

„Az elkésett világ utolér, itt van:
kullog a sötét, bujdos a csalitban,
mosakodjunk meg gyémánt harmatgyöngyben,
szépítsük orcánk Duna-víz tükörben.”

(Gyurcsó István)

Csallóközben jártunk

Egykori búcsújárók Jánoshalmán

Érdemes jobban megnézni a „biciklit”. Található rajta: 
első keréken névtábla, ülés alatt rögzített pumpa, vázra csa-
tolható bőr szerszámos táska, csengő, dinamó, első és hát-
só lámpa, láncon sárvédő, kerekeken sárvédő, rugós ülés, 
csomagtartó rugós csomagrögzítővel, felcsatolható vízál-
ló tarisznya, tenyérvédő csúszás mentes gumik... Valamire 
való ember ezek meglétére odafigyelt, igaz némelyik meg-

létére a rendőr is!
Az öreg illancsiak (ma Kéleshalom), nem lehettek többek, 

50 évnél. A jánoshalmi park gyepje ma is nagyon szép, csodá-
latos a hatalmas Park, természetesen a Templommal együtt. 
Háttérben a Mezőgazdasági Szakiskola, több tízezer fiatal 
kapott ott szakképzettséget.

A Missziós kereszt Jánoshalmán
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Hazánk egyik legismertebb orvosának, Semmelweis Ignácnak a szüle-
tésnapja, július elseje, 1992 óta a magyar egészségügy napja. Július 4-én 
Jánoshalma Városi Önkormányzat az Imre Zoltán Művelődési Központ 
és Könyvtár nagytermében tartotta a városi Semmelweis-napi ünnepsé-
get. Czeller Zoltán polgármester ünnepi beszédében  azokat köszöntötte, 
akik kistérségünk egészségügyi feladat-ellátásában közreműködnek,  tudá-
suk, emberségük legjavát adva a nehéz körülmények között is gyógyu-
lást, reményt, támaszt és hitet adnak a hozzájuk segítségért fordulóknak. 
Beszéde végén virágcsokorral köszönte meg Dr. Hell Gizella területileg ille-
tékes kiskunhalasi Népegészségügyi Osztály tisztifőorvosának azt a sok 
éves munkáját, mellyel segítette Jánoshalma egészségügyének fejlődését. 

Az ünnepség minden résztvevője ajándékba kapott a Jánoshalmi Fotótár 
anyagából összeállított képes album egy-egy példányát, melyet nagy figye-
lemmel lapoztak az est vendégei.

A szokásokhoz híven ünnepi műsor követte a köszöntőt. melynek során 
az 1974-ben alakult pécsi zenekar, a Szélkiáltó  együttes a magyar és a 
világirodalom kortárs verseit énekelték saját zenéjük mellé, mely népzenei 
és klasszikus hatású volt. Az együttesnek egyébként eddig három Szélkiál-
tó lemeze és hat CD lemeze jelent meg. Több más elismerés mellett 2004-

ben a Magyar Kultúra Napján Csokonai-díjjal tüntették ki őket.  Bízunk ben-
ne, hogy  Szélkiáltó együttes műsora örömükre szolgált és egy rövid idő-
re feledtette a hétköznapok gondjait! További áldozatos munkájukhoz jó 
egészséget, sok erőt, kitartást és örömet kívánok!

Az ünnepi est végén Jánoshalma Városi Önkormányzat nevében Czel-
ler Zoltán polgármester egy finom vacsorával látta vendégül az ünnepség 
résztvevőit. 

A vacsora alatt és után pedig lehetőség beszélgetésre is nyílt lehetőség.  

Czeller Zoltán polgármester úr: Nem akarok belemerülni a napi politi-
kába, de egy gondolatot mindenképpen szeretnék megjegyezni itt az ele-
jén. Ellenzéki oldalról szinte csak azt hallani manapság, hogy nincs más 
lehetőség, mint utcára menni, lázítani, tüntetni. Nekem erről teljesen más 
a véleményem. Én, és a képviselő-társaim, 2006-ban, akkor még ellenzé-
ki környezetben, dolgozni kezdtünk inkább. Az energiáinkat munkába fek-
tettük, békés, nyugodt, alkotó környezetben igyekeztünk megteremteni a 
város folyamatos fejlődésének lehetőségét. Nem mondom, hogy minden 
munkát elvégeztünk, de így mondta az édesapám: aki dolgozik, az halad! 
Ez az én hozzáállásom a dolgokhoz.

2006-ban elsődleges terveink között szerepelt a gazdaság élénkíté-
se. Sikerült elnyerni azt a pályázatot, amelynek segítségével a volt lakta-
nya területén Ipari Területet alakítottunk ki, ezt 2010-re fejeztük be. Így, 
mint önkormányzat, segítettük új vállalkozások megtelepedését, új munka-
helyek létrejöttét. Azóta az Ipari Területen kialakított ingatlanok közel felét 
sikerült értékesíteni. 

Fontossági sorrendben az egészségügyi, oktatási, szociális fejlesz-
tések szorosan követték az előzőt. 2010-re megépült a járás települése-
inek egészségügyi szolgáltatásait végző Egészségügyi Központ, ahol 
helyet kaptak a háziorvosok, a fogorvosok, gyermekorvosok, védőnők, és 
a szakorvosi szolgáltatások. Az új, korszerű eszközökkel felszerelt épület-
ben az addigi 36 óra szakorvosi rendelés helyett közel 200 órában végez-
nek betegség megelőző, gyógyító tevékenységet az egészségügyben dol-
gozó munkatársaink. Napjainkra az egészségügyi ellátórendszer már Men-
tőállomással is kiegészült. 

2010-ben átadtuk a felújított Hunyadi Általános Iskolát, ahol külső 
homlokzati tatarozás, fűtéskorszerűsítés, és teljes belső felújítás történt. 
Az óvodák épületeit folyamatosan igyekszünk karban tartani, a Közpon-
ti, és a Batthyány utcai ovi épületén külső-belső felújításokat, nyílászáró 
cseréket, fűtést korszerűsítést végzünk, még napjainkban is. A fiatalok mel-

lett gondoltunk az időseinkre is, lehetőség szerint a szociális intézményein-
ket is sorban felújítottuk. 2010-re elkészült a Főtér, az új Művelődési Köz-
pont, megújult a Piactér, a Városi Könyvtár. A város minden korosztályá-
nak, fiataloknak, idősebbeknek is tartalmas, színvonalas, szervezett kikap-
csolódást kínálunk mind a szabadtéri, mind épületben megrendezett kultu-
rális, zenés, táncos összejövetelek tekintetében. Elértük azt, hogy a nyug-
díjasok ingyen használhatják közösségi tereinket, a város civil szervezete-
inek, vállalkozóinak, de még magán személyeknek, családoknak is kedve-
ző pályázatírói szolgáltatásokat kínálunk.

A közlekedési infrastruktúrában is nagy fejlődés következett be, ami-
kor 4 földes utcát leaszfaltoztunk, megépült a Bajai úti kerékpárút, és 
átadtuk az új Buszpályaudvart, emellett évente 500-1000m hosszúságban 
új járdák is épülnek. 2007-ben kezdtünk hozzá a szennyvíz beruházás, és 
az ivóvíz rendszer terveinek elkészítéséhez, elég hosszadalmas folyamat 
végére, 2016-ban 42 km új szennyvíz-csatorna hálózattal bővült a jános-
halmi rendszer, új ivóvíz kutunk, és a tisztítómű megépülése óta legújabb 
EU normáknak megfelelő ivóvizünk van. 

Középületeinket sem hanyagoltuk el, a dr. Fenyvesi Máté Sportcsar-
nok, a Városi Diákotthon, a Diákélelmezési Konyha külső-belső renová-
lása, fűtéskorszerűsítése mellett a Kossuth utcában Művésztelepet alakítot-
tunk ki egy szép, régi polgári házat felújítva. A Polgármesteri Hivatal kül-
ső felújítása után a belső felújítás, és a fűtéskorszerűsítés most van folya-
matban. Köztereink gondozottak, ápolt virágoskertek, sövények, díszfák 
szegélyezik útjainkat.

Köztéri szobrokkal, emlékművekkel is gyarapodott a város, a Szent Ist-
ván szobor, az új Október 23-i Emlékmű megépítése mellett a Világhá-
borús Emlékmű felújítására is sor került.

Lehetőségeinkhez mérten használjuk a megújuló energiákat, az ország 
első 5 települése között volt Jánoshalma, ahol Naperőmű Park épült, és 
több középületünkön is helyet kapott a napelem.

Utoljára hagyom a szabadidő hasznos eltöltését célzó fejlesztésein-
ket. A Központi játszótér felújítása 2007-ben, és 2019-ben, az Ország-

zászló Parkban kialakított Sportpark, a rekortán borítású 2019-ben áta-
dott, új Kézilabda Pálya, az új labdarúgó műfüves pálya, mobil lelá-
tó, a Városi Sporttelepet körülvevő kerítés megépítésére is sort kerí-
tettünk. A József Attila utcai létesítmény egyébiránt napjainkban nagyon 
szépen bővül, most a JFC pályázati forrásból egy új nagyméretű műfü-
ves pályát is épít.

Eredményként könyveljük el, hogy a legtöbb fejlesztéshez nem hasz-
náltunk fel lakossági önerőt. Olyan pályázatokat nyertünk meg, ami 
100%-os támogatottságú, vagy nagyon kevés önrész kellett. Kivé-
telt képez a szennyvíz beruházás, itt nem volt lehetőség a teljes összeget 
pályázatból finanszírozni, de az oroszlánrészét a költségeknek itt is sikerült 
elnyerni. A továbbiakban is ez a célkitűzésünk, erre törekszünk. 

Tudjuk, hogy nem kevés, amit elvégeztünk, de van még feladat, bőven. 
A város vezetése összeállította a következő fejlesztési ciklusra vonatkozó 
elképzeléseket, ezek az alábbiak:

 — Gyümölcs, zöldség hűtő-tároló-feldolgozó létesítése a Jánoshalmi Ipar-
területen
 — Gyümölcs-zöldség ágazat fejlesztési lehetőségeinek elősegítése-új, 
korszerű telepítések, képzések, szakmai együttműködés a Jánoshal-
mi Gazdakörrel
 — Ipari Területen lévő ingatlanok értékesítése, gazdasági környezet 
további fejlesztése
 — A város csapadékvíz elvezető rendszerének tervezése, kialakítása
 — Úthálózat fejlesztése, földes utak aszfaltozása, új járdák építése
 — Kiskunhalas-Jánoshalma-Mélykút kerékpárút megépítése
 — Központi Park, (Béke tér) és a Városi Piactér felújítása
 — A város ivóvíz-hálózatának korszerűsítése, elavult vezetékek cseréje
 — Szennyvíz csatorna-hálózat további bővítése (teljes lefedettség)
 — A középiskolai szintű oktatási lehetőségek bővítése
 — Egészségügyi szolgáltatások színvonalának infrastrukturális fejlesz-
tése, az eszközellátottság, műszerezettség tekintetében, a legmoder-
nebb eszközök beszerzése. 

Szeretném továbbra is leszögezni, hogy az ígérgetés nem az én műfa-
jom. Csak annyit mondtam ki eddig is, amit meg tudtam, ill. a munkatársa-
immal meg tudtunk valósítani, ez ma is így van.

A fejlesztési terveket még nem véglegesítettük, a lista bővíthető, reális, 
megvalósítható elképzelésekkel, a Lakossági Fórum összehívására is ezért 
került sor. Elképzeléseiket írásban, borítékban is leadhatják a Polgár-
mesteri Hivatal Titkárságán, munkaidőben. 

Kérem, írják a borítékra a név és cím mellé: Tervezzük együtt János-
halma jövőjét! (Névtelen, fiktív, nem valóságos névvel, címmel ellátott 
leveleket nem bontunk fel.)

Segítő közreműködését, városunk fejlesztése érdekében tett javaslatát, 
véleményét köszönjük!

Czeller Zoltán 
Jánoshalma Város polgármestere

Semmelweis napi ünnepség Jánoshalmán

Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét!
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja
Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló Ifjúsá-

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

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

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

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

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

talok. E célcsoportba tehát mindazon fiatalok beletartoznak, akik a fenti jel-

lemzőkkel bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon nyilván-
tartottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyil-
vántartásában semmilyen módon nem szerepelnek még. 

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

Az Ifjúsági Garancia Rendszer támogatási eszköze
Foglalkoztatási támogatások: 

 ○ bérköltség-támogatás: a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerü-
lő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos támogatása, 
legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájáru-
lási adója erejéig. A támogatás 90 napra, továbbá  6+3 illetve 10+5 
hónapra állapítható meg célcsoporttól függően.

 ○ bértámogatás: a támogatás mértéke bruttó munkabér és járuléka leg-
feljebb 70 %-nak megfelelő összeghatárig állapítható meg legfeljebb 
8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.

 ○ utazási támogatás: a programban résztvevő, és az őt foglalkozta-
tó munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama 
(bértámogatás, bérköltség támogatás) alatt megtéríthető a munká-
ba járással kapcsolatos helyközi utazási költség. Az utazási költsé-
gek támogatásának mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a..

A támogatások iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási 
osztályán:  6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.

Pályakezdők foglalkoztatásának támogatási lehetősége a GINOP-5.2.1. projekt 
 IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel időpontja: 2019.07.15.

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

Ügyfélfogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Gabonasiló-kezelő Általános iskola Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Vagyonőr, testőr Szakmunkásképző Halas-Pajzs Kft. Jánoshalma 215.000,-Ft
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Foresta-98 Kft. Soltvadkert megegyezés szerint
Targoncavezető Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 196.000 – 220.800,-Ft

Jánoshalmi táborozók ismerkedtek a Járási Hivatal működésével 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmai Önkéntes Csoportja 

napközis tábort szervezett 35 fő jánoshalmi gyermek részére. 
A főként alsó tagozatos, általános iskolás gyermekek 2019. július 12-én 

látogattak el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jánoshalmi kormányab-
lakába. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna Járási Hivatalvezető Asszony játékos 
módon mutatta be a gyermekek számára a hivatalban végzett munkát, ezt 
követően pedig a kormányablakban Raffai Julianna osztályvezető fogad-
ta a fiatalokat.

A gyerekek láthatták a sorszámhúzást, a fénykép készítését, illetve azt, 
hogy hogyan hívják az ügyfeleket az ügyintéző ablakokhoz. 

A gyerekek egy része szüleivel már korábban ügyintézés céljából járt a 
hivatalban és kipróbálhatták a számukra kialakított játéksarkot. 

A kormányablakban előzetes időpont egyeztetés után szívesen fogadják 
a járás közoktatási intézményeiből a csoportosan érkező fiatalokat. 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tervezett képzések regisztrált 
álláskeresők részére 

A GINOP-5.1.1. Út a munkaerőpiacra projekt és a 
GINOP-5.2.1. Ifjúsági Garancia Rendszer projekt keretein 
belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2019-ben az aláb-
bi tanfolyamokat indítja, melyre regisztrált álláskeresők jelent-
kezhetnek.  

 ● Tisztítás-technológiai szak-
munkás (Takarító)

Helyszín: Jánoshalma, idő-
tartam: 3 hónap, feltétel: álta-
lános iskola megléte

 ● Vágóhídi munkás
Helyszín: Mélykút, időtartam: 

2 hónap, feltétel: általános isko-
la megléte

Akik még nem regisztrált álláske-
resők, mihamarabb tegyék meg 
regisztrációjukat a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal jánoshal-
mi foglalkoztatási osztályán, ügyfélfogadási időben. Köztartozás fennállása 
esetén, a tanfolyamon nem lehet részt venni.
A képzések mindegyike intenzív - napi jelenlétet igényel -, mely időtartamra 
keresetpótló juttatás állapítható meg a képzésben résztvevő részére, illetve 
az utazáshoz bérlet, és családi adókedvezmény is igényelhető.
Várjuk jelentkezését a Kormányhivatal jánoshalmi foglalkoztatási osztályán 
Jánoshalma, Arany János utca 13. szám alatt személyesen vagy telefonon 
a 77/795-015 számon.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Eredményes útja volt a 
kormányablak busznak a 

jánoshalmi járásban
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mobilizált ügyfélszolgálata 2019. 

július 1-4 között a Jánoshalmi Járásban teljesített szolgálatot, így hétfőn 
Kéleshalom, kedden Borota, szerdán Rém községekben, csütörtökön Mély-
kút városban volt lehetőség igénybe venni a Kormányablak busz szolgál-
tatásait.  

A Kormányablak buszt mindenhol örömmel fogadták. Kisgyermekek, 
diákok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak egyaránt 
ügyfelei voltak, és a települések mindegyikén megfogalmazódott az igény 
a további mobilizált ügyintézési alkalmakra. 

A Kormányablak busz segítségével helyben lehetett intézni az aláb-
bi ügyeket: 

 — személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés,
 — diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció,
 — parkolási igazolvány ügyintézés,
 — útlevél ügyintézés,
 — vezetői engedély ügyintézés,
 — szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek. 

A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre volt a leg-
nagyobb az érdeklődés, de diákigazolvány igényléssel, lakcímigazolvány-
nyal, vezetői engedéllyel, ügyfélkapuval kapcsolatos feladatok is elintézés-
re kerültek. Többen érdeklődtek szociális, egészségbiztosítási és családtá-
mogatási ügyekben is.

A mobilizált kormányablak várhatóan 2019. évben még egyszer, szep-
tember 9. és 12. között keresi majd fel a járás településeit, valamint a busz 
elérhető lesz 2019. szeptember 13-14-én Jánoshalmán a Szüreti Expó 
rendezvényen is.                         (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Nébih zöld számán 
jelenthetőek a 

méhpusztulási esetek
Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a 

méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztu-
lását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érde-
kében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul 
jelentsék ezeket az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).

 A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer haszná-
lat és az előírásoknak megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás 
biztonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer kijut-
tatás méhelhulláshoz vezet, azt a méhészeknek haladéktalanul jelenteniük kell az 
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok felé.

Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt években csupán a méh-
pusztulási esetek töredékéről tájékoztatták a hatóságokat. A szakszerű kivizsgá-
lás érdekében a szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a méhészek azon-
nal jelezzék.

 A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szakemberek 
megtehessék a szükséges intézkedéseket. A helyszíni szemle és a mielőbbi labora-
tóriumi vizsgálatok alapján ugyanis nagyobb eséllyel tárható fel, mi okozta az álla-
tok pusztulását. A bejelentési kötelezettséget törvény is előírja az állattartók részé-
re, de az esetekről való értesülés egyfajta visszacsatolás is a hatóságok számára.

A vizsgálati eredmények hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szük-
séges intézkedést megtehessenek a méhek védelme érdekében.

Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Zöld Számát - 06- 80/263-244!

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 TAJ kártya kiadása a 
Kormányablakban

2019. július 1-jétől lehetőség van a kormányablakban is a TAJ hatósági 
igazolvány (másodlat) helyben történő kiállítására, amennyiben annak 
pótlása elvesztés, rongálódás vagy eltulajdonítás miatt válik szükségessé.

A kártya kiállításáért 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, 
melyet átutalási megbízással (csekken) tudnak megfizetni. Csekk a kormá-
nyablakban kérhető.

Amennyiben az igénylő rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolja, hogy a TAJ 
kártyáját eltulajdonították, a kártya kiállítása díjmentes.

A TAJ másodlat igénylésére azok a Bács-Kiskun megyei állandó lakó-
hellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személyek jogosul-
tak, akiknek részére korábban már kiállították a kártyát és a biztosítási jog-
viszonyuk is rendezett.

Amennyiben névváltozás vagy adatváltozás miatt új kártyára van szük-
ségünk, abban az esetben csak az igénylés iránti kérelem benyújtására van 
lehetőség a kormányablakokban, helyben átvenni nem lehet azt.

Amennyiben a TAJ kártya egyéb okból nem állítható ki, az igénylő kérel-
mére az ügyet a kormányablak átadja az illetékes Egészségbiztosítási Osz-
tály részére.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
TÁJÉKOZTATÓ

a TOP 512 program keretében 
működő foglalkoztatást segítő 

támogatásokról munkáltatók részére

Az Európai Szociális Alap célkitűzése, hogy csökkentse a tagorszá-
gok munkanélküliségét. Ennek a célnak egyik megvalósítási színtere a 
Terület- és településfejlesztési Operatív Program, mely a foglalkoztatási 
megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket 
segíti. 

A TOP 512 támogatással érintett célcsoportjai: az álláskereső hát-
rányos helyzetű személyek, a közfoglalkoztatottak és az inaktívak. A 
program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az alacsony 
iskolai végzettségűek, a 30 év alatti diplomás pályakezdő álláskeresők, 
az 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról vissza-
térők, vagy jelenleg is e juttatásban részesülők vagy legalább egy gyer-
meket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, a legalább 
3 hónapja regisztrált álláskeresők, megváltozott munkaképességű sze-
mélyek.

A nyújtott támogatások: elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérkölt-
ség támogatás. 

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások: támogatás mértéke 
szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén legfeljebb brut-
tó 170 ezer forint/hó és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
70-100 %-a, szakképzettséget igénylő munkakör esetén legfeljebb brut-
tó 210 ezer forint/hó és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
70-100 %-a lehet, az alábbi formákban:

Bérköltség támogatás (legfeljebb 6+3 hó) esetén a támogatás idő-
tartama: 6 hónap, mértéke a bruttó munkabér és a hozzá kapcsolódó 
szociális hozzájárulási adó 70-100 %-a. A célcsoport továbbfoglalkozta-
tását legalább a támogatott időszak felével megegyező időtartamban szük-
séges biztosítani. 

A bérköltség támogatásoknál feltétel, hogy a támogatott személy felvé-
tele a vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedé-
sét eredményezze, a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos sta-
tisztikai állományi létszámhoz képest. A támogatás „de minimis” támoga-
tásként adható.

Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (legfeljebb 6+3 hó) 
igényelhető, amennyiben nyilvántartott álláskeresőt kíván foglalkoztatni és 
a támogatott személy felvétele a vállalkozás/szervezet munkavállalói lét-
számának nettó növekedését eredményezi, a kérelem benyújtását megelő-
ző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest. A támoga-
tás mértéke 6 hónapon keresztül a bruttó munkabérek és a hozzá kap-
csolódó szociális hozzájárulási adó 70 %-a. A célcsoport továbbfoglal-
koztatását legalább a támogatott időszak felével megegyező időtartamban 
szükséges biztosítani. E támogatási forma azon cégeknek ajánlott, ahol a 
de minimis szabályok miatt a bérköltség támogatás nem adható. 

A fent ismertetett foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokat abban 
az esetben kaphatják a munkáltatók, amennyiben az álláskeresők teljes 
vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidős folyamatos foglalkoztatás 
megvalósul. 

A támogatás iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatá-
si osztályán: 

6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.
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Alkatrész eladása 
Bogotába

A helyi Phoenix Forklift Kft. a közelmúltban küldött egy tar-
goncaalkatrészes csomagot Bogotába, Kolumbia fővárosá-
ba is.

Hogy hogyan sikerül egy ilyen eladás?
Az idősebb elektromos targoncák akkumulátor nélkül keve-

set érnek. Mi is hirdettünk nemzetközi használttargoncás olda-
lakon egy ilyen gépet. A Jungheinrich ETV tolóoszlopos targon-
cára innen jött a levél, ami szerint a kolumbiai érdeklődő meg-
vásárolná a targoncának csak az elektronikáit.

A jánoshalmi cég és a dél-amerikai társaság meg is állapod-
tak, így a mieink  szétbontották a gépet az alkatrészeket pedig 
kipostázták.

Vadásztársaságunk 1946-ban alakult először 
DÉFOSZ néven, majd az évek során a Jánoshal-
mi Petőfi Vadásztársaság, végül pedig a Jánoshalmi 
Vadásztársaság nevet vette fel, mely jelenleg is társa-
ságunk hivatalos megnevezése. Taglétszámunk 47 fő, 
3 fő hivatásos vadászt alkalmazunk főállásban. Terüle-
tünk 12.688 ha, melyből kb. 3500, ha erdő, a fennma-
radó rész mezőgazdasági terület és művelésen kívü-
li különféle növénytársulások. Itt található pl. az ismert 
„kéleshalmi ősborókás” is.

Jellemző nagyvadfajok a gímszarvas, a vaddisznó és 
az őz, valamint évről-évre nagyobb egyedszámban van 
jelen a dámszarvas is. Apróvad fajok közül jellemző a 
mezei nyúl és a fácán, nagy örömünkre egyre gyakrab-
ban találkozunk felrebbenő fogoly családokkal is. Nyúl-
ra és fácánra vadászunk az őszi-téli időszakban, melyet 
kiegészítünk nevelt – kihelyezett – fácán-
kakasok vadászatával is. Ragadozók közül 
jellemző a róka és a borz és – erdős terü-
letrészünkön – az aranysakál is. A ragado-
zók gyérítése minden évben fontos feladat, 
ezért az utóbbi időszakban egyre gyako-
ribbak a kotorékozások, melyeknek során 
– az országban elsőként – a mi vadász-
területünkön sikerül két kifejlett sakált egy 
kotorékból terítékre hozni. Jelen vagyunk 
a szalonka monitoring programban is, 3 
megfigyelési ponttal járulunk hozzá az 
országra kiterjedő kutatási programhoz.

Területünkön jelentős a magánerdők 
részaránya is, de két nagy állami erdészet 

– Gemenc Zrt. Hajósszentgyörgyi Erdészet és KEFAG 
Zrt. Császártöltési Erdészet – egyes területeire is kiter-
jed vadászterületünk. Jellemző fafajták az akác, a nyár 
és a fenyő, de elegyfaként vagy kisebb galériaerdő-
ként más egyéb fafajták is jelen vannak. Erdeink cser-
jeszintje nagyon változatos (galagonya, kökény, fagyal, 
bodza, stb.). Jellemzően síkvidéki területünk, de van 
néhány a síkságot megtörő dombos, lankás terület-
részünk is. A vizet jellemzően dagonyákkal és itatók-
kal pótoljuk, de a jelen lévő néhány csatorna, sánc az 
esős időszakot követően természetes vizet is bizto-
sít a vadnak.

Fő vadunk a gímszarvas, a bevétel gerincét is a gím-
bika vadásztatása képezi. Őzbakból is esnek évente 
kiemelkedő példányok és dámból is látunk már derék 
bikákat. Bízunk abban, hogy a dám is jó élőhelyet talált 
magának és színesíti majd vadászterületünk élővilágát. 
Természetesen jelen van a vaddisznó is, mely egész 
idényben állandó nagyvad vadászati lehetőséget bizto-
sít. Gímszarvasból 30 bikát, 110 tarvadat, őzbakból 45 
db-ot, őz tarvadból 90 db-ot, míg vaddisznóból 80-100 
db-ot ejtünk el egy évben. A dám létszáma felszálló 
ágban van, a 2017-2018-as idényben már ejtettünk el 
bikát is és tarvadat is. A vadászati hatóság 3 bikát és 
3 tarvadat engedélyezett részünkre. Hatalmas – 10 kg 
és afölötti – gímbikák is terítékre kerülnek a bőgési idő-
szakban, de azon vendégeink is megtalálják vadászati 
lehetőségeiket, akik ettől kisebb bikát szeretnének elej-
teni. Vaddisznó vadászata nyáron vadkárelhárító vadá-
szatokon, míg ősszel-télen jellemzően szórós lesvadá-
szaton történik. Szarvas és őz – bak és tarvad – cser-
kelésen és lesen egyaránt vadászható.  

Július hónapban is védőnői előadások színesítették napjainkat. Különbö-
ző témákban színvonalas előadásokat hallhattunk. Ebben a hónapban is az 
aktualitásokat figyelembe véve építettük fel a mindennapjainkat, tevékeny-
ségeiket így állítottuk össze. Tartottunk limonádé hetet, vizes hetet, kirán-
dulós hetet, és ha az időjárás engedte, akkor pancsolós napokat is. Festet-
tünk, ragasztottunk, szülinapokat illetve névnapokat is ünnepeltünk.  Pszi-

chológusunk Dr. Kinigopulos Márta júliusban is a szülők rendelkezésére 
állt, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben. 

Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és 
anyukáját, Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházba!

Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Lippai-Ádám Nikolett

Július a Biztoskezdet Nyitnikék Gyerekházban

Bemutatkozik a  
Jánoshalmi Vadásztársaság

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a 

veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizs-
gálata tovább folytatódik.

Mindazok a 45-65 éves korú hölgyek meghí-
vólevelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszű-
rő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első 
megszólítás alkalmával távol maradtak. Meg-
hívólevél felmutatásával a vizsgálat ingye-
nes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az 
útiköltség utólag visszaigényelhető, utazá-
si utalványt a szűrőállomáson lehet kérni.

A jánoshalmi hölgyek 
2019. augusztus 02 – 

szeptember 02. közötti 
időszakra kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskun-

halas,  
Dr. Monszpart László u. 1. 

Mammográfiás Szűrőközpont
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolat-

ban felmerülő kérdésekben Dr. Sebestyén Juli-
anna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgye-
si Ildikó vezető operátor készséggel szolgál-
tat további információt a 77/522-072 telefon-
számon.

Akinek a meghívólevélben jelzett időpont-
ban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megje-
lenni, a fent megadott telefonszámon új idő-
pontot kérhetnek.

Az időben felfedezett emlődaganat 
jó eséllyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel! 
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Intézményünk kiemelt feladatának tekinti a szülő-gyermek-intézményi 
dolgozók kapcsolatának mélyítését, a nevelési napokon túli közös, szaba-
didős tevékenységben való részvételt. Ennek az alkalomnak az erősítésé-
re hívtuk életre a Családi Nap rendezvényünket. Ebben az évben a Gyer-
meknap megünneplésével bővítettük kínálatunkat. Azok, akik megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel, igen színes, érdekes és talán minden igényt kielé-
gítő programmal találkozhatott 2019. június 1-jén.

A közös (szülő – gyermek) sportvetélkedő megkezdése előtt Kancsár 
Erika, gyógy testnevelővel melegíthettek be zenére, a bátor résztvevők. Az 
ötletes versenyfeladatok teljesítése, nemcsak a gyermekeket, hanem szü-
leiket is összefogásra, nagyfokú koncentrációra, figyelemre és kitartásra 
ösztönözte. Így a kitartó bajnokok megérdemelten viselhették az érmet és 
majszolhatták a finom csokoládét.

10 órától a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igaz-
gatóság Határrendészeti Kirendeltség 3 munkatársa 6 kutyával, igazán 
emlékezetes bemutató, majd pedig simogatásra is lehetőséget adó ese-
mény részesei lehettünk.

Köszönet a bácsalmási kirendeltség K9 munkatársainak a közvetlen, 
gyermekek számára is érthető magyarázatot, sok-sok bemutatót és az 
interaktív részvételt.

11 órától meseelőadás keretében izgulhatott a közönség a főhősökért. 
Sokakat vonzott a nagyméretű báb és izgalmas történet. Örömünkre szol-
gát, hogy a bábos választékos beszéde, gazdag szókincse, a gyermekek 
életkorának megfelelő díszlet nemcsak a gyermekeket ültette le a padra, 
hanem a felnőtteket is. 

A délelőtt folyamán az óvoda parkolójában, lehetősége volt gyermeke-
inknek a közlekedés szabályainak alkalmazásával, elektromos járművekkel 
„közlekedni”. Köszönet a Jánoshalmi Rendőrőrs parancsnokának és 2 kol-
légájának, hogy biztosította a lehetőséget számunkra. Igazán öröm volt lát-
ni a gyerekeket, hogy az autózás érdekében, türelmesen tudnak várakozni, 
míg rájuk kerül a sor. Kicsit nehezebb volt megértetni a kisebbekkel, hogy 
más gyermekek is szeretnék kipróbálni a járműveket. 

A délelőtt folyamán folyamatosan ugrálhattak, csúszdázhattak, valamint 
csillám tetoválást készíthettek, illetve kézműveskedhettek még a gyerme-
kek. 

Az energia és erő biztosításához a délelőtt folyamán a Magyar Vöröske-
reszt Kunfehértói Csoport 5 fős, lelkes hölgyei biztosították a finom pala-
csintát. Önkéntes felajánlásukat, munkájukat ezúton is szívből köszönjük. 
Ezen a délelőttön 10 kg lisztből készült az ízletes sok-sok palacsinta. 

Azt gondolom, hogy a színes, változatos program egy szép, varázslatos 
délelőttöt biztosított a hozzánk ellátogatókhoz.

Bízom abban, hogy a következő évben is sokan megtisztelnek bennün-
ket a hagyományt teremtő rendezvényünkön!

Köszönet illeti a Jánoshalmi Rendőrőrs és a bácsalmási Határrendészet 
munkatársait; a Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Csoportját, Kancsár Eri-
kát, hogy részvételükkel emlékezetessé tették ezt a napot!

Munkatársaimnak pedig köszönöm, hogy kitalálói, megszervezői és 
lebonyolítói voltak ennek a napnak is!

Ördögh Edit
intézményvezető

Családi-Gyereknap a Gyermeklánc Óvodában

Gyermeklánc Óvodában tör tént
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Ezen a nyáron a  
Vasi-Hegyháton barangoltunk

Vasvárról az oszkói szőlőhegyen túl eljutottunk a Szajki-erdőbe, miköz-
ben számos kalandban volt részünk. Jártunk a Vasvári Helytörténeti Múze-
umban, megcsodálhattuk a Jeli Varázskertet, eljutottunk Mindszenty József 
bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása szülőházába, és csobban-
tunk a Szajki-tavak habjaiban.

Embert próbáló túráink közben sokszor megpihentünk, elfogyasztottuk 
a „hamuban sült elemózsiát”, és egész úton végig sokat beszélgettünk.

Táborozásunkról a legkedvesebb emlékek maradnak: A vasvári hűvös 
esték teázásai, az Oszkói Hegypásztor Kör szőlőhegyén az alomszék (amit 
álokszékként emlegettünk) és a sátrakban folytatott dezodorháború.

Köszönjük Bányai Gábornak, hogy élményekkel teli táborozásunk utazá-
si költségeit saját felajánlásával támogatta.

Csofcsics Erika
2020-ban

Határtalanul! program 
Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek 
HAT-19-01-0086

Iskolánk immár negyedik alkalommal adott be pályázatot a Határta-
lanul! programra, így a hetedikesek diákjaink eltölthettek öt csodálatos 
napot Erdélyben. A pályázat címe: Erdélyország fejedelmének nyomában. 
A kirándulás során a gyerekek előadták az adott helyszínhez, az irodalom 
tantárgyhoz tartozó legendát vagy népmesét, illetve a Rákóczi emlékévhez 
kapcsolódó erdélyi kötődést, melyekből előre felkészültek.

Jánoshalmáról indulva, a határátlépés után Déva várát kerestük fel, amit 
a kurucok 1704-ben elfoglaltak, felidéztük a várépítés legendáját. Gyulafe-
hérváron – ahol fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet 1704-ben - 
az érseki palotát, és a székesegyházat látogattuk meg, majd rövid sétát tet-
tünk a történelmi erődítményben. Útban a szállás felé megálltunk Seges-
váron, ahol a csata helyszínét, majd az óvárost tekintettük meg, és Petőfi 
szabadságharcban betöltött szerepéről hallgattunk meg előadást. Szalagot 
kötöttünk a Petőfi emlékhelyen, ahol a feltételezések szerint meghalt. Gyer-
gyóújfaluba érve este megismerkedtünk a szállásadókkal, és belekóstolhat-
tunk a helyi ízvilágba.

Második nap idegenvezető segítségével felkerestük a Súgó barlangot 
(csöpögő arany legendája), a Békás szorost, és a Gyilkos tavat (a tó legen-
dája). Este találkoztunk a helyi – Elekes Vencel Általános Iskolai – diákok-
kal, akik az igazgató úr segítségével bemutatták az iskolát, ezután aján-
dékcsomagot adtunk át a gyerekeknek, majd közösen táncházban vettünk 
részt, ahol a helyi néptánccsoport tartott bemutatót, és próbálta megtaníta-
ni a néha nem könnyű lépéseket.

Harmadik nap Korondon kezdtünk (likas kő legendája), ahol először a 
székely kapu készítéséről, és a rajta található motívumokról kaptunk tájé-
koztatást, majd előadást hallgattunk meg a taplógomba feldolgozásáról és 

a belőle előállítható termékekről, illetve a korongozás tudományát ismertük 
meg és alkalmaztuk a gyakorlatban. Mindenki készített kisebb – nagyobb 
művet, amit hazahoztunk. Farkaslakán megemlékeztünk a Trianoni emlék-
műnél és Tamási Áron sírjánál. Szelykefürdőn megcsodáltuk a székely 
kapukat, majd Orbán Balázs síremlékére szalagot kötve felidéztük mun-
kásságát. Székelyudvarhelyen (a székely asszony és az ördög népmese) a 
fagyizás után rövid sétát tettünk a főtéren, megtekintettük a hősi emlékmű-
vet és az Emlékezet Parkját, ahol szalagot kötöttünk II. Rákóczi mellszob-
rára. A szállásra visszaindulva megálltunk a Zetelaki gátnál, amin átsétál-
tunk, és megnéztük a Libán hegy külszíni andezit bányájának monumentá-
lis méreteit. Este ellátogattunk a gyergyóújfalui búcsúba, ahol a helyi gyere-
kek bemutatták az ottani szokásokat. A hosszú nap végén Matyi atya muta-
tott be szentmisét a falu templomában, melynek végén a helyi plébános 

(pap bácsi) emlékkártyát adott át a jánoshalmi diákoknak.
Negyedik nap reggel buszra szálltunk és a Szent Anna tavat kerestük 

fel. Idegenvezető segítségével, rövid túra keretében, megismerkedtünk a tó 
közelében levő mohos tőzegláp állat és növényvilágával, majd lementünk 
a tóhoz. Itt a Szent Anna kápolnához sétáltunk, meghallgattuk a történetét 
és a tó legendáját. Visszaindulva nagy szerencsénkre láthattuk a tó közelé-
ben élő egyik medvecsaládot (anya és három bocs), természetesen a helyi 
felügyelők biztosítása mellett. Gyergyó felé megálltunk Csíkszeredán, itt a 
Makovecz templomban imádkoztunk, majd felmentünk Csíksomlyóra, ahol 
megtekintettük a kegytemplomot. Sokan egy ima – hálaadás – kérés után 
megsimogatták a Szűzanya lábát. Ezután a kálvária felől megmásztuk a 
Kissomlyó hegyet és felértünk a nyeregbe. A hármashalom oltárnál pihen-
tük, és gyönyörködtünk a csodálatos látványban, majd lefelé menet meg-
néztük a Barátok Feredőjét és az Életvíz forrást.

Utolsó nap korán keltünk, szállásadóktól elbúcsúztunk, és elindul-
tunk hazafelé. Megálltunk Marosvásárhelyen, ahol fejedelemmé avatták 
II. Rákóczi Ferencet 1707-ben a református templomban, amit felkeres-
tünk a várban. Utolsó állomásunk Torda (a hasadék legendája), ahonnan 
követek indultak 1704-ben Magyarországra, hogy fejedelemnek kérjék fel 
Rákóczit. Megtekintettük a tordai sóbányát, és az esti órákban Jánoshal-
mára érkeztünk.

Enesei Péter

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
Ha nyár, akkor

ERDEI VÁNDORTÁBOR!
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Az Összefogás Jánoshalmá-
ért Egyesület szervezésében június 
végén 5 napon át az érdeklődőknek 
lehetőségük volt többet megtudni 
arról, hogy hogyan lehet meghosz-
szabbítani az életet, milyen lehetősé-
geink vannak aktív korunkban, hogy 
minél komfortosabban éljünk. 

 A bevezető előadást Schindler 
Mátyás plébános, mentálhigiénés 
szakember tartotta arról, hogy meny-
nyiben függ a szomatikus jóllétünk 
mentális egészségünktől. Sok szó 
esett a cukorbetegségről, annak szö-
vődményeiről, s a megelőzés ill. kar-
bantartás lehetőségeiről. Vendégünk 
volt prof. dr. Lengyel Csaba a Szege-
di I. Belgyógyászati Klinika intézetve-
zetője, aki megosztotta  gondolatait. 
Segített  más szemszögből megvizs-
gálni , mit tehetünk, hogy a rettegett 
szövődményeket megelőzzük.  

Ugyancsak ismereteinket tágítot-
ta dr. Sziegl Zsuzsanna kardiológus főorvosnő, dr Véghelyi Judit szemész szakorvos. 
Dr. Egri Antal a Kiskunhalasi Kórház infek- tológusa a napjainkban is támadó fertő-
ző betegségekről beszélt. I

(tt volt még dr. Ördögh Csaba főorvos úr is, a Semmelweis Kórház orvosigazga-
tója, aki a mozgás és egészség összefüggéseiről beszélt. 

Támogatóink által két közismert vendége is volt táborunknak: szerda délután 
Hevesi Tamás osztotta meg tapasztalatait cukorbetegségről, s arról, hogy mit 
jelent egy sztár életében, ha állandóan figyelnie kell magára. Megtudtuk tőle (is), 
hogy ma Magyarországon a legegészségesebben a cukorbetegek élnek (persze, 
csak akkor, ha együttműködnek orvosukkal, és betartják az előírásokat). 

Tari Annamária klinikai szakpszichológus pedig arról beszélt, hogy mennyire 
fontos a stressz kezelés, a megfelelő önismeret a kiegyensúlyozott élethez. A sok, 
széleskörű szakmai ismeretek szerzésén túl, nagyon sok gyakorlati tanácsot is sze-
rezhettek az érdeklődők. 

A tábor dietetikusa Faragóné Hován Éva az igényeknek megfelelő étrendi javas-
latokat tárta elénk, közösen tanultuk a kalória , a szénhidrát és fehérje számítást 

a napi étrendünkben. S mivel többen voltak a résztvevők között inzulinnal kezelt 
cukorbetegek, két diabetologiai szakasszisztens Vidákovicsné Zsuzsanna és Hege-
dűs Erika,  a inzulin adagolók szakszerű használatát,a  vércukormérés technikáját 
mutatta be. Szponzoraink közül ketten is : a 77 Elektronika Műszer gyártó cég, és 
a One-Touch vércukormérőket forgalmazó cég képviselői  a modern vércukormé-
rési technikákról, műszerekről, a vércukormérés fontosságáról tájékoztattak ben-
nünket.

Testnevelőink: Bátyai Gáborné és Bátyai Fruzsina a mindennapi többszöri test 
mozgást biztosították és koordinálták. 

Mivel az étrendünk is alkalmazkodott az egészséges életmódhoz, a mozgással 
kiegészítve a tábor végére mindenkinek sikerült testsúlyából közel 2 kg-t leadnia. 

Testileg és lelkileg feltöltődtünk, sokat nevettünk, mert a vidámság sem hiány-

zott a táborból, és többen sajnálták, hogy már haza kell menni. 
Otthon folytatjuk, - mondták többen, - és a következő évi táborba már most 

jelentkezünk. 

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Gyermekek számára szervezett bentlakásos 
„Vándortábor” 

 Gyerekesély pályázat keretében
Jánoshalma Városi Önkormányzat július közepén hétnapos vándortá-

bort szervezett a természetjárást kedvelő fiatalok számára. Az uniós for-
rásból támogatott program 36 diák és 5 pedagógus részvételével valósult 
meg a Gyerekesély pályázat munkatársainak vezetésével. 

A tábor fő koncepciója a gyerekek egészség- illetve környezettuda-
tos szemléletének és magatartásának előmozdítása volt. A témával kap-
csolatos ismeretek átadására tematikus programok, illetve túrák alkalmá-
val került sor. 

A vándorlások közben a táborvezetők ismertették a gyerekekkel a 
járás természeti és területi értékeit, gyönyörködhettek a mezei virágok-
ban, bogarakat-rovarokat nézhettek meg, ezzel is bővítve ismereteiket. 
A hét nap során a csapat megismerkedhetett hagyományőrző játékokkal 
és szélesíthették ismereteiket a környezetvédelemmel kapcsolatban is. 

Szombati napon Kéleshalmán a helyi polgármester vezetésével a Kis-
kunsági Nemzeti Park területén lévő ősborókás természetvédelmi terüle-
tet látogatták meg a táborozók.     

Szállásaik sátorokban voltak, Mélykúton, Jánoshalmán és Kéleshal-
mán, ahol a közös vacsorák, az éjszakai bátorság próbák és beszélgeté-
sek tették felejthetetlenné a táborozás élményét.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Mélykút Város Önkormányzatának, 
jánoshalmi Városgazda Kft.-nek és Kéleshalom Község Önkormányza-
tának a tábori helyszínek biztosítását, a Pelikán Kft.-nek, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtotta a sátrakat és egyéb felszereléseket, valamint Pász-
tor Andreának a zenés mozgásos reggeli foglalko-
zásokat.

A program az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószámú 
„Együtt Könnyebb” komplex pre-
venciós és társadalomi felzár-
kóztató program a gyermek-
szegénység ellen projekt kere-
tein belül valósul meg.

A nagy nyári meleg még az erős, egészséges 
embereket is nagyon megviseli, nemhogy az időse-
ket és a gyerekeket. Ilyenkor kifejezetten oda kell 

figyelni, hogy mit eszünk és iszunk. Bár azért a szervezetünk jelez, nem kíván-
ja nehéz, zsíros ételeket. Jól esik ilyenkor a gyümölcsreggeli és a zöldségsa-
láta is.

Az idényzöldség és gyümölcs remek lehetőségeket kínál, hogy megszaba-
duljunk felesleges kilóinktól, és rostokban gazdag, valamint alacsony kalória 
tartalmú étkezést folytassunk.

A zamatos és színes zöldségek és gyümölcsök sokoldalúan felhasználha-
tók, nagyom jól kombinálhatók húsokkal, a tenger gyümölcseivel vagy öntetek-
kel és akár egymással is. 

Fogyasszuk tehát őket frissen párolva, grillezve, aszalva vagy szárítva, két-
ségtelenül érezni fogjuk a könnyű nyári étkezés áldásos hatását.

A nyári meleget és a friss tápanyagokat a baktériumok is kedvelik, ezért 
fokozottan ügyelnünk kell a főzés és tárolás körüli higiéniára.

 Az élelmiszer-alapanyagokat csakis megbízható forrásból vásároljuk. Elle-
nőrizetlen helyen és különböző alkalmi árusoktól még zöldséget és gyümöl-
csöt sem célszerű venni.

Figyeljünk a csomagoláson feltüntetett címkékre és feliratokra. A minőség 
megőrzési és fogyaszthatósági idők, az összetétel vagy a tároláshoz javasolt 
körülmények sok fontos információt adnak az adott termékről.

A hazavitt élelmiszerek minél előbb kerüljenek a megfelelő helyre. A hűtést 
igénylő ételekre külön ügyeljünk. A nyers húst, zöldségféléket és a tojáso-
kat tároljuk jól elkülönítve egymástól. A darált húst még aznap használjuk fel.

Dolgozzunk tiszta konyhában, tiszta eszközökkel, és mossunk kezet az 
egyes elkészítési fázisok között.  

 A nyers húsokon bármikor előfordulhat az egészségre ártalmas baktérium, 
ezért célszerű külön vágódeszkán és külön késsel előkészíteni a főzéshez.

A nyers zöldségeket és gyümölcsöket is alaposan mossuk meg, mert köny-
nyen megtelepedhetnek rajtuk a növényvédő szerek maradványai, rovarok 
vagy a földben lévő szennyeződések is.

  Az ételeket, különösen, ha húst és tojást tartalmaznak, jól süssük át, a 
magas hőfok ugyanis elpusztítja a baktériumokat.

A megmaradt ételeket pedig minél előbb hűtsük le, tegyük a hűtőszekrény-
be, ne álljanak órákig szobahőmérsékleten.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A d ietet ikus  tanácsa i
Nyári étkezés 

tudatosan

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Az alkoholizmust szenvedélybeteg-
ségként írják le, mely az alkohol kitar-
tó fogyasztásával jár a negatív következ-
mények dacára.

Míg az alkohol fogyasztása szükséges az 
alkoholizmus kialakulásához, nem jelzi előre az alko-
holizmus kialakulását. Az alkoholizmus kialakulásához szükséges meny-
nyiség és gyakoriság mindenkinél különbözik. Lényege az alkoholtól való 
testi-lelki függőség kialakulása, adott esetben elvonási tünetek megjele-
nése jelzi ezt a függőségi állapotot. 

Az alkohol közvetlenül hat fizikai és mentális egészségünkre. 
 Az alkoholfogyasztással kapcsolatba hozott egészségügyi hatások 

közé tartozik a májzsugorodás, a hasnyálmirigy-gyulladás, és epilepszia. 
Számos másik betegségre való hajlam; autoagresszív betegségek, ér- 
és ideggyulladások, rosszindulatú daganatok, hiányos táplálkozás és fel-
szívódási zavarok, gyomorfekély, szexuális zavarok, és ezekből követke-
zően több vonatkozásban csökkent életmódbeli és élettartami esélyek.

Az alkohol nemcsak a test számára, hanem az agy működésére is 
mérgező, így hosszú távú, túlzott fogyasztása fiziológiai hatásokkal jár. 
Az alkoholisták körében gyakoriak a pszichiátriai rendellenességek, külö-
nösen a szorongásos és depressziós betegségek; az alkoholisták 25%-
ánál jelentkeznek súlyos pszichiátriai zavarok. Mindezen pszichiátriai 
tüntetek, általában kezdetben súlyosbodnak az elvonás alatt. Az absz-
tinenciával ezek a tünetek általában fokozatosan javulnak, vagy telje-
sen el is tűnnek. 

A hosszú távú fogyasztás következményeként kialakulhat pánikbeteg-
ség, amely szintén súlyosbodhat, illetve megjelenhet az alkohol elvoná-
si szindróma részeként is. Súlyos tudatzavaros állapot is felléphet nagy-
mértékű alkoholfogyasztás esetén. Az alkoholistáknak nagyon magas a 
tolerancia szintjük, eszméletvesztést tapasztalnak, vagy emlékezetkie-
sést, és olyan erős elvonási tüneteket tapasztalnak, mint a delirium tre-
menst (hallucináció, csökkent motoros koordináció, kognitív zavarok), 
amikor abbahagyják az ivást.

Ha úgy érzi, hogy már nem tud megküzdeni az 
önt érő mindennapi stresszel, bátran keressen 

fel bennünket az alábbi telefonszámon: 
06/77-502-952

Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ

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

Mi a hosszú élet titka?

G OL D  M I X  K F T. 

Ékszerbolt
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 
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Kiváló testvériskolai kapcsolatot tartunk az erdélyi Csíkszereda városá-
ban lévő Petőfi Sándor Általános Iskola és a jánoshalmi Hunyadi János 
Általános Iskola között, amely kapcsolat az eltelt több mint 29 év alatt 
mind jobban elmélyült, megerősödött. Egyik évben a mi gyerekeink men-
nek Csíkszereda környékére, a következő évben ők érkeznek hozzánk 
Jánoshalmára.

2019-ben az erdélyi Petőfisek érkeztek hozzánk. A tábor 2019. június 
24-29-ig tartott, csíkszeredai és környékbeli diákok tekintették meg a kör-
nyék fürdőit és látnivalóit.

A szép napos idő kedvezett a változatos, színes programoknak és min-
den nap strandolhattunk, ami a hűvös nyárhoz szokott székely gyerekek-
nek különösen jólesett.

A szállás a jánoshalmi AM. ASZK., Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégiumban volt, minden nap innen tettünk kirándulásokat a közeli tele-
pülésekre, fürdőhelyekre. Érkezésüket követően - a hosszú utazás után - 
elfoglalták a szobákat és Jánoshalmával ismerkedtek. 

Második nap vendégeink a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben 
élvezték a termálvíz jótékony hatását. A gyermekek számára tervezett 
többszintű kalandmedence nagy élmény volt!

A fürdőzés után megtekintették a mórahalmi Mini Hungary Parkot, ami a 
történelmi Magyarország építészeti szimbólumait, történeti emlékeit foglal-
ja magába 1:25-ös méretarányú makettek formájában. Templomok, várak, 
paloták, valamint kastélyok és műemlékek is láthatók a Duna és a Tisza 
folyását érzékeltető, a Balatont is bemutató parkban.

A harmadik nap a kiskunmajsai Jonathermál Zrt. Gyógy-, és Élményfür-
dőben élvezték a termálvíz előnyeit és itt pihenték ki az utazás fáradalmait. 
Felejthetetlen élményt biztosított a hullámmedence, pezsgőágyak, csúsz-
da, vizes barlang, gejzír, vadvízi folyosó, pezsgőfürdő, sziklacsobogó.

Negyedik nap Kunfehértón látogattuk meg a strandot, ahol a kellemes 
hőmérsékletű „vadvíz” is remek élményt nyújtott.

Ötödik nap délelőtt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a 
Feszty-körkép megtekintésére volt lehetőségünk, délután már a kiskunha-
lasi strandon hűsítették magukat vendégeink.

Vacsora után iskolánk Zsebszínpadosai Mátyás Királyról tartottak egy 
meseelőadást, majd ezt követően átmentünk a jánoshalmi Szent Anna 
Templomba. Itt vendégeink kedveskedtek nekünk és Patocskainé Vízvá-
ri Klára tanárnő orgona kíséretében előadták az „Ima a Hazáért” című dalt.

A magas hegyek látványához szokott csíki gyerekeknek ezek a napok 
kuriózumnak számítottak, hiszen voltak olyanok, akik még sosem voltak 
külföldön.

Minden reggel és este a diákélelmezési konyhán volt az étkezés, ahol 
kívánságaikat teljesítve változatos ételekkel várták a dolgozók a napi kalan-
doktól kifáradt, éhes gyerekeket.

Az elmúlt két évnek ismét meglett a gyümölcse, mivel egy felejthetetlen 
táborozáson vettünk részt!

Minden nap tapasztaltam, hogy vannak még csodák! Figyelmes, segí-
tőkész emberek, akik „idegenként” is azon fáradoznak, hogy a gyermekek 
életét szebbé, boldogabbá tegyék! Köszönöm minden felajánlónak és segí-
tőnek, hogy a gyerekeknek felejthetetlenné tette jánoshalmi táborozásukat!

Támogatást kaptunk a következő cégektől, magánszemélyektől: AM 
ASZK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Taskovics Péter), 
Közétkeztetési Kft. (Diákélelmezési Konyha) (Taskovics Péterné és konyhai 
dolgozók), Jonathermál Zrt. Gyógy- és Élményfürdő, Kiskunmajsa, Nógrá-
di Zoltán, Kiskunmajsa, Mórahalmi Szt. Erzsébet Gyógyfürdő, Renner BT., 
Renner Tibor, Goods Market, jánoshalmi lakosok, akik a Piroska gazdabolt-
ban felajánlották papír és műanyag hulladékukat, melyeknek értékét a gyer-
mekek szállására és étkezésére fordítottunk.

Még egyszer szeretném megköszönni támogatóink segítségét, akik nél-
kül ez az élményekben gazdag táborozás nem jöhetett volna létre. KÖSZÖ-
NÖM az erdélyi gyermekek nevében!

A jó testvériskolai kapcsolat ápolása reményeink szerint 2020. nyarán 
Csíkszeredán folytatódik, ahol régi és új barátok találkozhatnak!

Baka Orsolya

Hunyadi Iskola hírei

DÖK-nap képekben

2019. június 12-én tartottuk hagyományos DÖK-napunkat.

„JE!” – Játsszunk EGYÜTT!

Nincs Te és Én, helyette van MI! 
Ezért lett a nyári napközink jelmon-
data, hogy „Játsszunk EGYÜTT!”

EFOP-3.3.5-17-2017-00040 azo-
nosító számú Korszerű pedagógi-
ai módszerek alkalmazását segítő 
iskolai közösségi program kísérle-
ti megvalósítása című projekt kere-
tein belül huszonöt alsó tagoza-
tos tanuló és két pedagógus töl-
tött el együtt egy mozgalmas, izgal-
mas, kalandos hetet. Az egész hét a 
közös, önfeledt játékról szólt, a város 
különböző helyszínein. A program-
ban egy kimozdulás is helyet kapott, 
egyik nap Baján jártunk. Délelőtt 
a Remény Lovastanyára látogat-
tunk, ahol megismerkedhettünk az 
ott folyó munkával, a negyvennél is 
több lóval. A lovaselméletet, a gya-
korlat követte, jött a lóhoz szokta-
tás, a bátorságpróba, ezt követte a 
lovaglás, a lovaskocsizás, a kötélve-
rés… és mintha ez már nem lett vol-
na önmagában is elég izgalmas és 
érdekes… mindezt követte egy fer-
geteges sorverseny, ahol gyerekek 
és lovak együtt dolgoztak a dicsősé-
gért. Azt gondolom, hogy MIndenki 
nyert ezen a délelőttön! És ha már 
Baja, akkor délután meglátogattuk a 
Sugovicát, a vén Dunát, és a Türr Ist-
ván-kilátót is.

Köszönet a Jánoshalmi Közétkez-
tetési Kft. minden dolgozójának az 
egész hetes bőséges és finom ellát-
mányért! 

További köszönet Jankai István-
nak a személyszállításért, Faldum 
Gábornak a Remény Lovastanya 
vezetőjének és minden segítőjének! 

Köszönet Mindenkinek, aki vala-
milyen módon részt vett a tábor 
szervezésében és lebonyolításában!
Jövőre újra „Játsszunk EGYÜTT!” 

Csiszár Szilvia

Ebben az évben a 2. a osztály az évzáró kirándulását Csongrádon, a 
vadnyugati városban tartotta. Nagyszerű programokkal vártak bennünket. A 

hangulatot megalapozva egy rövid műsorral mutatkozott be nekünk a serif 
és felesége. Ezután segítőik kíséretével különböző, színes, érdekes prog-
ramokon vettünk részt. Volt részünk aranymosásban, nyomkövetésben, 
kipróbálhattuk a patkódobás és csizmahajítás tudományát. Megfigyelhet-
tük, hogy nézhetett ki egy bank vagy börtön a vadnyugaton. A programok 
végén a rodeóbikázást próbálta ki minden gyerek.

Nagyon jól éreztük magunkat! Egész nap a friss levegőn voltunk, és lát-
hattuk, hogy nem kellenek drága játékok a jó időtöltéshez, a sok jó ötlet, 
gyerekszeretet gondoskodik erről.

2. a osztály

Erdélyi gyermekek táboraKalandozás a Vadnyugaton
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja harmadik alka-
lommal szervezte meg nyári táborát július második hetében. A 32 résztve-
vő között az idén jöhettek az óvodás testvérek is. A helyszínt Mons. Meny-
hárt Sándor plébános úr biztosította a plébánián. Kárpáthy Fanni Száva 
másodszor vesz részt a máltai táborban, így emlékezik vissza az ott töl-
tött napokra:

 „A tábort Peti atya miséjével nyitottuk meg az idén. A mise végén esküt 
tettünk, hogy a táborban szót fogadunk a felnőtteknek, udvariasak leszünk 
és jobbakká válunk a tábor végére. Ebédig Erzsike néni mesélt a máltai 
szolgálatról, a magyar szentek példamutató életéről, ezeket le is rajzoltuk. 
Edó nénivel jót játszottunk az udvaron. Már az előző táborban is hallottunk 
arról, hogy a máltai lovagok régen beteg ápolással foglalkoztak, ezért dél-
után Endre bácsi és Ildikó néni folytatta a tavaly elkezdett elsősegély nyúj-
tási ismereteket, hogy tudjunk segíteni, ha valaki rosszul lesz. Az előző 
táborban tanultakra én emlékeztem a legjobban, meg is dicsértek. 

Kedden Fehértóra utaztunk vonattal, Csöpi néni hívott meg bennünket 
a nyaralójába. Izgultunk, hogy fürödhetünk-e, mert néha felhők takarták el 
a napot. Piroska néni érdekes, játékos versenyeket szervezett a tóparton, 
sétáltunk a tanösvényen és a fürdés sem maradt el.

Szerdán Szabadkán és Palicson jártunk. Izgalmas volt a határon való 
átjutásunk. Szabadkán Teca néni vezetésével megnéztük a város legszebb 
épületeit. A Zsinagógában az idegenvezető néni nagyon örült nekünk, mert 
eddig mi vagyunk a legfiatalabb látogatók. Nagyon tetszettek az aranyozott 
díszek, minden csillogott. A múzeumban madarakat bemutató kiállítást néz-
tünk meg. A kedvencem a városháza volt, hiszen ott, akárcsak a jánoshalmi 

templomban Szent Istvánról és Szent Lászlóról szóló üvegablakok vannak. 
A délutánt az állatkertben töltöttük. Nemcsak az állatok tetszettek, hanem 
az élő virágokból kialakított páva is.

Csütörtökön a Királytanyát látogattuk meg. Én oda nagyon szeretek jár-
ni, sok időt töltöttem már ott, de mindig nagy örömmel megyek vissza. Van-
nak új lovak és felszerelések is! Fürödni, lovagolni és kocsikázni is lehetett.

Pénteken délelőtt elsétáltunk a hivatalba, ahol Gyuri bácsi várt bennün-

ket. A díszteremben kivetítve láttuk, hogy milyen ügyeket intéznek a Kor-
mányablakban. Én már voltam ott anyukámmal, amikor a személyigazol-
ványomat csináltattuk. A Polgármesteri Hivatal feladataival is megismer-
kedtünk, búcsúzóul még csokit és üdítőt is kaptunk. Délután a záró misét 
Sándor atya tartotta. Ilyenkor az oltár körül foglalunk helyet, az oltárképnek 
háttal. Ez egy kivételes alkalom, de a tőle megszokott humoros prédikáció 
azért nem maradt el. A mise végén mindenki kapott oklevelet. Én a tábor 
legfigyelmesebb résztvevője címet nyertem el.

A táborban sokat játszottunk és új barátokra is leltünk.
Köszönetet szeretnék mondani annak a sok felnőttnek, akik arra töreked-

tek, hogy mi jól érezzük magunkat. Olyanok voltunk, mint egy nagy család. 
Remélem, hogy a jövő évi tábor is ugyanolyan jó lesz, mint ez a mos-

tani volt!”
A tábor sikeréhez nagyban hozzájárultak a nagylelkű támogatók felaján-

lásai, mert az összes költséget adományokból fedeztük, de nagyon sok 
természetbeni hozzájárulást kaptunk, valamint programok szervezését is.

Támogatóink voltak: MMSz Dél-Alföldi Régiója, Szabadka Város Önkor-
mányzata,aki biztosította minden helyszínen az ingyenes belépést és ide-
genvezetést, Szabó Károly, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke és Tomas 
Teréz újságíró, aki riportot is készített velünk a Szabadkai Rádió részére, 
Mons. Menyhárt Sándor plébános úr, Király Sándor, Rennerné Babi Holub 
Istvánné, Kéleshús, Petróczky Ferenc, Kádár Endre, Kéfer Ildikó, Somo-
gyiné Sági Piroska, Dr. Halász László, Görhöny Ferencné, Bodroginé Dr. 
Mikó Zsuzsanna, Dr. Benda Dénes, Juhász Anikó, Gyirán Péter, Barta Mar-
git, Halla család, Nagy Sándorné és a máltai tagok önzetlen munkájukkal.

Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét, ezáltal 32 gyereknek tud-
tuk megszépíteni a nyári szünetet. Az Isten áldja meg minden támogatón-
kat, segítőnket! 

MMSZSZ-JH

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régiója 2019. évi lelkigya-
korlatát Jánoshalmán tartotta július 4-5-én, melyen a szolgálat intézménye-
inek dolgozói és önkéntesei vettek részt Bajáról, Bácsalmásról, Békéscsa-
báról, Kalocsáról, Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Kis-
kunmajsáról, Orosházáról, Soltvadkertről, Szarvasról, Szegedről és János-
halmáról.

A lelkigyakorlatot, melynek mottója „Örüljetek az Úrban szüntelenül”, Dr. 
Jeney Gábor atya, a régió elnöke vezette.

A téma fontosságát az indokolta, hogy olyan korban élünk, ahol nem 
tudunk igazán örülni, az irigység elfojtja mások örömének átélését, az 
együtt örülést. Örömünknek akadálya az aggodalmaskodás, nem bízunk 
eléggé a Gondviselésben. Bizalmi válság van az emberekben. A félelem 
is akadályozza az igazi örömöt,pedig a félelem sok betegség forrása. Két 
előadást hallgattunk meg ebben a témában,az ott hallottakat beszéltük 
meg kiscsoportos foglalkozásokon. Itt fogalmazódott meg bennünk, hogy 
az örömöt nem szabad összetéveszteni az élvezettel , mert az élvezet 
megszerezhető, megvásárolható, kikényszeríthető, az öröm viszont nem. 
Az öröm közösséget teremt, a megosztott öröm megsokszorozódik. Szol-
gálatunk során az ajándékozás örömét éljük át.

A lelkigyakorlaton 86 fő vett részt. A vendégeket a Szakiskolában helyez-
tük el, az étkezések is ott történtek. Az előadások és a szentmisék a temp-
lomban voltak, a regisztráció, a kiscsoportos foglalkozások, a tábortűz a 
katolikus Iskolában. 

Igyekeztünk a helyszíneket úgy összeállítani, hogy vendégeink gyönyör-
ködhessenek városunk rendezett központjában, élvezzék a park fái alatti 
kellemes árnyékot. A komoly lelki tartalom mellett lehetőséget kaptunk cso-

portunk munkájának bemutatására, máltai ovisaink köszöntőjére, a Mithras 

hangversenyére, mivel tagjaink közül néhányan énekelnek a kórusban. 
Este tábortűz mellett szereztünk örömet kötetlenebb együttléttel.  A lel-

kigyakorlat élményekben gazdag lebonyolításáért szeretnék köszöne-
tet mondani Taskovics Péter főigazgató úrnak vendégeink befogadásáért, 
kéréseink megoldásáért, Mészáros Endre kollégium vezető úrnak a szál-
lás igényeinknek megfelelő teljesítéséért, Horváthné Ádám Ildikó élelme-
zés vezetőnek az étrend összeállításáért, a szakácsoknak az ízletes étele-
kért, Kaszás Eszter igazgatónak az iskola épületének használatáért, Petró-
czky Ferencnek a büfé kínálatáért, a hűtött italokért, Karsai Péter karnagy 
úrnak és a kórus valamennyi tagjának a fellépés vállalásáért, a színvona-
las szerepléséért,  Mészáros Gábornak és társainak a tábortűz melletti szó-
rakoztatásáért, a Szent József kör tagjainak a logisztikáért, minden máltai 
csoporttagunknak a vendégek kiszolgálásáért, a finom süteményekért és 
végül Sándor atyának a jó házigazda szerepéért.

A Régió vezetésétől  a lelkigyakorlat után kapott levélből idézek: „ Sze-
retnénk ismételten megköszönni, hogy szervezői voltatok a lelkigyakorlat-
nak. A két nap minden részletében, a fogadtatásban, a színvonalas kórus-
ban, a helyi díjalapításban, az esti tábortűzben, a reggeli tornában, az ellá-
tásban, a szervezettségben fel lehetett ismerni működéseteket, a jól kiosz-
tott feladatokat és mégis az egységességet. Tudjuk és láttuk, hogy meny-
nyire sok háttérmunkátok volt, hogy ilyen alapos és gondossággal levezé-
nyelt két nap jöhessen létre. Őszintén gratulálunk. Még egyszer köszönjük 
neked, de különösen a mögötted álló csoportnak a sok szép, lelkileg is töl-
tekező élményt.

Kiss Györgyné
csop. vez.

Pro Egente díj
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 30 éves fennállására és csoportunk 

alapítója, Tajdina József atya halálának 10. évfordulójára  alapított Pro 
Egente  díjat 2019. július 4-én csoportunk három alapító tagja vehette át 
Dr. Jeney Gábor atyától, a Dél- Alföldi Régió elnökétől és Rigóné Kiss Éva 
ügyvezetőtől. A latin egente szó magyar megfelelője valamiben szükséget 
szenvedő, nélkülöző.

Martinek Erzsébet személyisége és egyénisége, az elesettekhez való 
hozzáállása hozzájárult csoportunk arculatának, elfogadásának kialakítá-
sához. Megalakulásunk óta  a szükséget szenvedőkért végzett fáradhatat-
lan tevékenységének és a 21 éves áldozatos csoportvezetői munkájának 
elismeréséül részesült a díjban.

Csincsák Károlyné és Madarász Péterné a rászorulók körében végzett 
több évtizedes, kitartó , áldozatkész és önzetlen szolgálatáért vehette át a 
Pro Egente díjat.

A kitüntetetteknek további munkájukhoz jó egészséget kívánunk, életük-
re Isten áldását kérjük.

Vendégeink voltak a régió máltaisai

Napközis tábor adományokból
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Faddi Szabolcs 
 közterület-felügyelő 

telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

Stílus  Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-7 7/ 951-903

AUGUSZTUSI AKCIÓJA
Suliváró akciók egész hónapban!

Iskolatáskák akciós áron!
Nike, Puma, Converse, Disney 

táskák széles választékban! 

2019. augusztus  
hónapban 
21-én lesz 

kirakodó vásár

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

2019. augusztusi akcióink!
Dreher gold sör 0,5l ALK:5,0% (V/V) 219-Ft/db (438-Ft/l)
Soproni meggy sör 0,5l ALK:4,0% (V/V) 285-Ft/db (570-Ft/l)
FL pástétomok 105g 119-Ft/db (1133,34Ft/kg)
Pick sertés párizsi 1779-Ft/kgl 

Akciónk a készlet erejéig érvényes!!!
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Rusi-Ker Kft. dolgozói

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  
te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  s ez

zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

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

Olajos Imréné  
sz:Csertő Ilona  élt: 75 évet
Pusenszki Sándorné  
sz: Lajkó Klára Éva élt: 62 évet
Némethiné  
Sági Annamária élt: 67 évet
Rabb Tibor élt: 49 évet
Ágoston Lajosné  
sz: Pongó Erzsébet  élt: 91 évet

Török Benedekné  
sz: Horváth Margit  élt: 86 évet 
Oláh Péterné  
sz: Doszkocs Ilona élt: 94 évet
Ádám József élt: 81 évet
Kovács Gáborné  
sz: Hovány Éva  élt 81 évet
Csesznegi Lajosné  
sz: Kiss Mária Magdolna élt: 79 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból 
2019. június hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését 

segítette, illetve temette el:

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. 
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: 

hétfő, szerda, péntek 830-1200, 

kedd, csütörtök 1330-1630.

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!

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN 
ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!
Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

Kétszobás családi ház eladó 
Jánoshalmán. 

Érdeklődni: 06/20-929-7755 telefonszámon.
Ára: 3,5 millió forint.
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Gazdakörünk küldöttsége az idén is részt vett a Temerini Kertbarátkör 
Illés-napi rendezvényén. Az ünnepi program, már szerdán megkezdődött. 
Mi péntek este érkeztünk a „Sárga Tanyára”, ahol Kókai Zoltán a Kertba-
rátkör elnöke és Kovács Róbert elnök helyettes fogadta küldöttségünket. 

Néhány sort kívánok szentelni erre a szépen felújított tanyára, amely-
nek tulajdonosa Kovács Róbert egy valóságos gyöngyszemet hozott lét-
re itt a temerini határban.

Érdemes ide eljönni, hiszen a múlt és a jelen nagyszerű harmóniája jele-
nik meg itt egyszerre. Volt itt már festőtábor, gyermeknapi rendezvény, de 
tartott már itt előadásokat a Tanyaszínház társulata is. A „Zsúti Szálás”, 
mert szerbül így nevezik, egy üde színfoltja Temerin kulturális életének. A 
tulajdonos jövőbeli tervei között szerepel a szálláskiadás is. A sok szépség 
mellett meg kell említeni, hogy a tanya saját mélyfúrású kúttal rendelkezik, 
amely ivóvíz minőségű. Ilyen jó ivóvizet és mostanában nem ittam, mint itt, 
érdemes hát ezt is megkóstolni.

A finom vacsora után vendéglátóink elvittek bennünket a temerini vásár-
téren rendezett Népzenei Est-re. 

Szombaton negyed 10 óra-
kor indult az ünnepi menet az új 
kenyérrel. A menet a helyi sport-
pályától indult, végállomás pedig 
a Szent Rozália plébániatemplom 
volt. A menet most is, nagyon szín-
pompás volt. A délelőtti program, 
az ünnepi szentmisével és kenyér-
szenteléssel folytatódott. A szent-
mise után küldöttségünk, a Kert-
barátkör székházába, a kertész-
lakba sietett, ahol többi küldöttség-
gel együtt jó ebéd várt ránk. Ebéd 
előtt Kókai Zoltán elnök üdvözölte a 
meghívott vendégeket, majd a kül-
döttségek köszöntője következett. A mi küldöttségünk is üdvözölte a ven-
déglátóinkat és a megjelenteket. Felolvastuk Farkas László gazdaköri elnö-
künknek köszöntő levelét és ismertettük a 2011 évben Pécsen indított kari-
tatív kezdeményezést, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági kamara vitt iga-
zán sikerre. E kezdeményezésnek a neve: „Magyarok kenyere -15 millió 
búzaszem” lett, ez az akció azóta is sikeresen folytatódik, most már a hatá-
ron kívüli magyar gazdák körében is. A temerini gazdák ezen a héten vit-
tek, ennek az akciónak a keretében Zentára a gyűjtőpontba 975 kg búzát.

A köszöntő beszédünk után átadtuk gazdakörünk ajándékát, a Kertba-
rátkör elnökének és alelnökének. 

A jó ebéd és italok után, délutáni programként megnéztük a helyi 
Szécsén – kastélyban megrendezett szép kiállításokat és Temerini Táj-
házat. 

Este a helyi vásártéren folytatódott az ünnepi program. A sok jó előa-
dás közül kiemelném a magyarországi Regélő Fehér Táltos Hagyományőr-
ző Dobcsapat bemutatkozását. A helyi Hunor Hagyományőrző Egyesü-
let pedig korhű ruhákban és jurta sátorban mutatta be honfoglaló őseink 
életét. 

Az ünnepi köszöntők és a kenyérszegés után következett a kiváló és 
ízletes vacsora és a hajnalig tartó mulatság.

A rendezvény most is nagyon jól sikerült, hiszen a több mint ezer fős 
rendezvény kiszolgálása és szórakoztatása nem kis terhet jelentett a szer-
vezők számára, ennek ellenére Ők a feladatukat kiválóan ellátták. A talpa-
lávalót, a jó zenét Branch – együttes szolgáltatta, hangulatos előadásuk-
kal egészen hajnalig szórakoztatták a táncolni, mulatni vágyó közönséget.

Küldöttségünk tagjai vasárnap vettek búcsút a kedves vendéglátóinktól.
Köszönjük a temerini Kertbarátkör vezetőségének és tagságának vala-

mint minden kedves temerini ismerősünknek a szívélyes vendéglátást. Jól 
éreztük magunkat. 

Ezzel az írásommal külön is szeretném kifejezni köszönetemet minden 
kedves temerini vendéglátónknak.

Fajszi Ferenc

Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 
lap ja

Meg je le nik: havonta

Alapító:  Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
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J Á N O S H A L M I

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

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

Kristálycukor 1/1  189.– Ft/kg
UHT tek 1/1 1,5% 149.– Ft/l 
Étolaj 1/1 299.– Ft/l
Tchibo kávé 250 g  449.– Ft/db 1796 Ft/kg

Az akció a készlet erejéig tart!

A MINDENNAPOKRA!
BOR 

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 más-
nap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénte-
ken, illetve az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve 
az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

Jánoshalmi 
Képújság

Hírek, információk 
térségünkből a kábeltévék 

csatornakínálatában  
12 településen, több mint 

3.000 háztartásban
Vidékháló kábelTV: 

S3-as csatorna (119,25 Mhz)

A Jánoshalmi FC július 6-tól elkezdte az őszi szezonra való felkészü-
lést. A heti edzéseket három előkészületi mérkőzés követi hétvégeken Az 
eddig lejátszott mérkőzések: BP. Pénzügyőr -Jánoshalmi FC 0:4, Szent-
lőrinc-Jánoshalmi FC 0:5. 

Július 22-től edzőtáborban folytatódik a felkészülés.
A nyári szünetben a csapathoz érkezett Oroszlányból,és Kalocsáról új 

játékos. Távozott: Farkas Pál és Jeszenszky Roland.
Az első tétmérkőzés a Magyar Kupa első fordulójában augusztus 4-én 

17 órakor Baja SK – Jánoshalmi FC
Megkezdte az alapozást az U-19 és az U-16 csapat is. Változások az 

U-16-nál jelentősek, hiszen több játékos az U-19-ben folytatja helyükre új 
fiatalok kerülnek.

Horváth Mihály
elnök

ILLÉS-NAP TEMERIN 2019. JÚLIUS 20Készülnek a 
bajnokságra

Anya köny vi hí rek
született:

házasságot kötött:

2019. július hónapban

Varga Veronika – Raffai Tamás
Fődi Tünde – Jósa Gábor

Lengyel Éva – Kiss Viktor Dávid
Tankó Linda – Bedzsula Milán
Kurucz Marianna – Dobi Gábor

Bajnok Brigitta – 
Latinyák Róbert Mátyás

Zsuppos-Kovács Zsuzsanna – 
Huszti József

Kisföldi Beatrix – Gelencsér Attila

Önkormányzati Tűzoltók 
: 06-77/401-070

Kiss Balázs (Anyja neve: Támba Emese), 
Kurucz Máté Noel (a.n.: Kurucz Rober-
ta), Batovics Ifigénia Hanna (a.n.: 
Patai Ifigénia), Kovács Marcell (a.n.: 
Kovács Erzsébet).


