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Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke Állami-ünnepünk, 
augusztus 20-a, alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári 
Tagozatát adományozta Jánoshalma város infrastrukturális fejlesztését, töb-
bek között a helyi közintézmények felújításával szolgáló, sikeres település-
vezetői munkája elismeréséül Czeller Zoltán polgármester úrnak, Jánoshal-
ma város polgármesterének. A kitüntetést augusztus 16-án Kontrát Károly 
államtitkár adta át a a Belügyminisztérium Márványtermében

A kitüntetés kapcsán a JHN megszólította Czeller Zoltán polgármester urat, 
aki szívesen válaszolt a feltett kérdésekre.

A riportot a 3. oldalon olvashatják ►►►

 Idén is lesz SZÜRETI EXPÓ  
a részletes programot 
a 7. oldalon találják

„A szeretet nem 
érthető, csak élhető”

A város vezetése 2018-ban az EFOP-3.9.2-16-2017-
00057 pályázat keretében több olyan programot indí-
tott útjára, ami a fiataljaink helyben maradását, a városi 
intézmények, munkahelyek munkaerő megtartását céloz-
za meg. 

1. program:  
Ingyenes nyelvvizsgához jutás 

(diákoknak szóló program)
A fiataloknak szóló programok a város két oktatási intézményében, a 

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában, és az AM Kelet-ma-
gyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégiumban valósultak meg. 2018. októberétől indult a tanórákon kívü-
li nyelvoktatási program, az egyházi iskolában 13 tanuló, a mezőgazdasá-
gi iskolában 12 tanuló vett részt benne. Mindkét csoportot külön nyelvokta-
tó tanár oktatta. Az oktatás, a nyelvkönyvek, és a nyelvvizsga költségeit a 
tanulóknak ingyenesen biztosította az Önkormányzat.

2019. június hónapban a Szent Anna iskolából az életkori kötöttségek 
miatt junior nyelvvizsgán vett részt 12 fő, az Agrár Minisztérium által fenn-
tartott iskolából alapfokú nyelvvizsgán vett részt 12 tanuló, melyből öt fő 
sikeres alapfokú angol vizsgát tett. 

A város vezetésének célja az volt, hogy ingyenes lehetőséget biztosítson 
a nyelvvizsga megszerzésére. A sikerélmény és a nyelvvizsga megszerzé-

sének lehetősége előmozdítja azt is, hogy a tehetséges diákok ne kallódja-
nak el, hanem a felsőfokú oktatás felé orientálódjanak.

2. program: Tanulmányi 
ösztöndíj (diákoknak 

szóló program)
2018. októberétől indult el az „Kézen fogva a középiskolába/ban” - Egyé-

ni mentorálás a sikeres továbbtanulásért elnevezésű program, hátrányos 
helyzetű gyerekek számára.

A Szent Anna iskola 15 tanulóval, 3 mentor pedagógussal, az Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola 5 tanulóval, 1 mentor pedagógussal vett részt a 
programban. 

Az ösztöndíjprogram, a személyi mentorálás célja az, hogy hozzájárul-
jon a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához, tehetségük kibon-
takoztatásához. Remények szerint az egyéni mentori támogatás, a tanév 
minden hónapjában juttatott havi 5000Ft ösztöndíj olyan tanulmányi telje-
sítményre ösztönzi a diákokat, hogy a továbbiakban könnyebb lesz majd 
a középiskola követelmény rendszerének való megfelelés, a középiskola 
sikeres elvégzése.

Az ösztöndíj program keretében a gyermekek és mentoraik számukra 
ingyenes színházlátogatásokon is részt vettek, Jánoshalmán A Kaviár és 
lencse, Baján a Dzsungel Könyve c. előadást nézték meg, 3 D-s mozifilm 
megtekintését is megszervezték a mentorok.

►►►► folytatás a 3. oldalon

Ünnepi képviselő-
testületi ülés 

Államalapításunkra 
emlékezve

Jánoshalma Városi Önkormányzat által  
nyújtott támogatások

Rangos állami  
kitüntetésben 

részesült városunk 
polgármestere

Augusztus 20 alkalmából rendezett városi ünnepség szentmisével kez-
dődött, melyet Gyirán Péter káplán mutatott be a Szent Anna templomban. 
Szentbeszédében az államlapítás kapcsán az egyház és ezen belül is a 
keresztény hitre tért Szent István szerepét emelte ki. A szentmise végén 
minde hívő kapott a megszentelt kenyérből egy-egy falatot. 

A szertatást követően Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete díszülést tartott  Államalapításunk Ünnepén az Imre Zoltán Művelő-
dési Központ és Könyvtár nagy termében .

►►►folytatás az 5. oldalon 

Kalkuttai Szent Teréz, Teréz anya 1910. augusztus 27-én született. Agnes 
Gonxha Bojaxhiu (ejtsd: Ányesz Gondzsa Bojadzsiu) néven Üszküb városá-
ban (ma Szkopje, a Macedón Köztársaság fővárosa). Édesapja, Kolle Boja-
xhiu építési vállalkozó volt, édesanyja, Drana otthon nevelte három gyerme-
küket. Ágnes kilenc éves volt, amikor édesapja meghalt. Az édesanya jelen-
tős szerepet töltött be az egyházközség életében, a jótékony cselekedetek 
asszonyának nevezték, mivel a nála szegényebbek megsegítését mindig 
kötelességének tartotta. Ha egy szegény ember kopogtatott be házuk ajta-
ján, alamizsnát adott neki, és arra tanította gyermekeit: még ha nem is vér 
szerinti rokonuk, akkor is a fivérük, mert szegény.
Ágnes 1928-ban, áldozócsütörtökön határozta el, hogy szerzetesként Isten-
nek szenteli életét. Iskolatársnőjével együtt felvételét kérte az angolkisasz-
szonyok írországi anyaházába, amely a Loretói Miasszonyunk nevét visel-
te. Hamarosan Indiába küldték, 1929 és 1948 között földrajzot tanított a kal-
kuttai Szent Mária Iskolában, néhány évig az intézmény igazgatónője volt. 
1946. szeptember 10-én vonattal indult Dardzsilingbe, lelkigyakorlatra. Zsú-
foltság volt, a harmadosztályú kocsikban, ahol a legszegényebbek utaztak. 
A kasztrendszer teljes, tragikus valójában mutatkozott meg előtte, és e sze-
gények tülekedő, nyomorúságos tömegét látva hirtelen úgy érezte, nincs 
joga ahhoz a kényelemhez és békességhez, amit megkap a kolostorban, és 
amit a kedves és jómódú lányok tanítása és nevelése közben érez. Tisztán 
észlelte Jézus hívását, hogy hagyja el a zárdát, és éljen a legszegényebbek 
között. Ez volt Teréz anya életében a „sugallat napja”.
1950 októberében jóváhagyták az új szerzetestársulatot, a Szeretet Misszi-
onáriusait, amely Kalkuttában alakult meg, és innen terjedt el egész Indiá-
ban, majd világszerte.
Teréz anya és nővérei a Föld legelhagyatottabb embereit karolták fel, azo-
kat, akik senkinek sem kellettek. Követték Jézus utasítását: nem azokat hív-
ták meg vacsorára, akik ezt viszonozni tudták volna. Amikor egy „csodájá-
ra” járó amerikai újságíró azt mondta Teréz anyának, hogy ezt ő egymillió 
dollárért se tenné meg, Teréz anya azt válaszolta, hogy egymillió dollárért ő 
sem, na de Jézusért...? Akik nem bíztak Teréz anya vállalkozásának sike-
rében, úgy próbálták lehűteni lelkesedését, hogy figyelmeztették a rászoru-
lók megszámlálhatatlan sokaságára. Vajon miként birkózik meg az éhezők 
és haldoklók millióival? Teréz anya így válaszolt: Ön hogyan vette számba 
ezeket a milliókat? – kérdezte. - Elkezdtem őket megszámolni: egy, kettő, 
három... - Nos, én is ezt fogom tenni, először odalépek az elsőhöz, aztán 
majd a másodikhoz, és így tovább!
Egyik elmélkedésében Teréz anya így fogalmaz: „Ha néha testvéreinknek 
éhen kell halniuk, ez nem azért van, mintha Isten nem gondoskodna róluk, 
hanem mert te meg én nem voltunk a szeretet eszközei Isten kezében, hogy 
ruhát és kenyeret adtunk volna nekik. Mert nem ismertük föl Krisztust, ami-
kor Ő rongyos, éhező vagy magányos ember álruhájában vagy kitaszított 
gyermek képében újból közénk jött, és menedéket keresett.”
Lehet, hogy mi is elbátortalanodunk, amikor lelkünk mélyén érzékeljük, hogy 
meg kell tennünk valamit felebarátainkért, de soknak, áttekinthetetlennek 
tűnik a feladat. Ami nagy tömegében valóban megoldhatatlan, az egyesé-
vel teljesíthető.
Lépjük meg bátran az első lépést! 

Sándor atya, plébános
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Járda javítások 

a városban

Többen igényelték az elmúlt hónapokban az önkormányzat által járdák 
javításához biztosított kavicsot és cementet.

A lakosok a munka önerejét adva újítják meg az ingatlanjaik előtti rosz-
sz járdaszakaszokat.

Képeink tanúsága szerint jó minőségben és precízen valósulnak meg 
a javítások.

J. Zs.

Megújultak a játszóterek 
Jánoshalmán

 Mindkét játszótér megújításra került a városban. A munkák során ki let-
tek cserélve a hinták ülőlapjai, új játékfelépítmény került elhelyezésre és az 
ütéscsillapító felületek is felújításra kerültek.

Figyelemfelhívó táblák kerültek kihelyezésre. Megtörtént a játszóterek 
biztonságossági felülvizsgálata is.

Kérünk mindenkit a rendeltetésszerű használatra.

Kátyúzás Jánoshalmán

A Városgazda Kft megkezdte a belterületi utak kátyúzását. A munkálatok 
az időjárás függvényében  két-három hétig is eltartanak.

A kisebb-nagyobb kátyúkat új martaszfaltos technológiával javítják, mely 
várhatóan tartós és strapabíró felületet ad.

Az önkormányzat tervei szerint minden aszfaltos utcában megszűnnek 
a kátyúk.

A munkálatok során a közlekedőktől segítő közreműködést és türelmet 
kérünk.

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család és Gyermekjóléti Központ

Július hónapban 6 fő, augusztus hónapban 5 fő vett rész a nyári diák-
munkán az intézményben. Az alábbi tevékenységeket végezték a diákok:

- A hinták, libikókák, mászókák és homokozók környékén végeztek 
gyomeltávolítást (kapálást).

- Az összes homokozóban kicserélték a homokot. 
- A füves területeket locsolták és ápolták. 
- Az udvart takarították. 
- A fűszerkertet, virágágyásokat gyomlálták, gondozták. 
- A komposztálót előkészítették a következő nevelési évre. 
- Az udvari játékok fa felületeit, babaházakat festették.
- Játékos kamrát takarították, a sérült, elszakadt, használhatatlan játéko-

kat kiválogatták, selejtezésre előkészítették. 

Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató  
Közhasznú Non-Profit Kft.

6 fő diákmunkást alkalmazott a szociális otthon, 2 főt júliusban, 4 főt 
augusztusban.

Az alábbi tevékenységeket végezték a tanulók: lakóinkat tolókocsikkal 
vitték vizsgálatokra a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Centrumba. Éét-
keztetéseknél, foglalkozásoknál (kreatív foglalkozások, séta az udvaron, 
dalkör, stb.) aktívan tevékenykedtek

Városgazda Kft.
6 fő diákmunkást alkalmazott, július hónapban 3főt, augusztus hónapban 

3 főt. A munkát két helyen végezték a diákok: a Sportcsarnokban raktárta-
karítás, szertárrendezés, nagyterem nyári nagytakarítás, ablaktisztítás, kül-
ső terület takarítás (fűnyírás, sepregetés, növényápolás)

A Szálláshely- és Irodaházban (Molnár János utca) szobarendezés, rak-
tártakarítás, nagytakarítás, ágynemű mosás-vasalás, ablaktisztítás

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

2 fő diákmunkást alkalmazott, 1 főt július hónapban, 1 főt augusztus 
hónapban. Feladatuk a mindennapi munka segítése, az adminisztráció, 
információnyújtás, könyvtári feladatokban segédkezés, teremrendezés, és 
a rendezvények plakátjainak kihelyezése voltak. 

 Összességében:
Nagyon jó tapasztalatunk alakult ki a munkájukat illetően. A napi 6 óra 

nem volt megterhelő számukra, a feladatokat maradéktalanul elvégezték. 
Segítőkész, ügyes fiatalokkal találkoztunk. Szívesen fogadunk a követke-
ző évben is nyári diákmunkásokat. A fiatalok munkavállalása nagy segít-
ség volt a nyári nagytakarítások elvégzésében. Szorgalmasan, becsülettel 
végezték a rájuk bízott munkát.

Jánoshalma Városi Önkormányzat intézményeinek vezetői

Nyári diákmunka  
Jánoshalma Városi Önkormányzat intézményeiben

(2019. július és augusztus hónapokban)

Komáromi Lajos
1949 – 2019

Mély megrendüléssel értesültünk a szomorú hírről, 2019. július 
28-án, hogy Komáromi Lajos, egykori önkormányzati képviselő, 
Jánoshalma Város volt alpolgármestere elhunyt.  Szomorú köte-
lesség szólított a végső búcsúvételre és tiszteletadásra. Már az 
önkormányzatiság előtt is aktívan részt vett lakókörnyezete szépí-
tésében, fejlesztésében, a rászorulók ügyeinek intézésében. A 
rendszerváltozás óta öt választási cikluson át vette ki a részét az 
önkormányzati munkában. ciklusban végeztem munkát. Kettőben 
képviselőként, kettőben, mint Városgazdálkodási Bizottság elnö-
ke, 2010-től 2014-ig pedig, mint alpolgármester. 
Tenni kívánt a városunkért minden lehetséges módon. Aktívan vett részt 
a fejlesztések, beruházások előkészítésében, megvalósításában vala-
mint a város üzemeltetésében. Mindenki felé segítő készséggel, sok-
sok tapasztalttal, jó tanáccsal, szeretettel dolgozott. Őszinte, egyenes, 
nyílt beszéddel, felvállalt döntésekkel és tettekkel szolgálta a város és itt 
lakók érdekeit. Vallotta hogy a teljes értékű élethez hozzátartozik  a köz-
életben vállalt munka, melyhez nagyszerű háttérsegítséget kapott csa-
ládjától. Ö már nincs velünk,de tudjuk nem az hal meg, akit eltemet-
nek, hanem az hal meg akit elfelejtenek. Ö egy fénysugarat hagyott, az 
emlékét.
Búcsúzúnk a szerető édesapától, nagyapától, a megbízható munkatárs-
tól. Emlékét szívünkben megőrizzük.  Nyugodjon békében.
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JHN: Azt gondolom, ez a rangos állami kitüntetés tekinthető a 13 év polgár-
mesterség alatt végzett munka elismerésének. 
Czeller Zoltán polgármester: Én azokkal vagyok egy véleményen, akik 
azt mondják, hogy az ember mindent CSAK VALAKIÉRT csinál. Valakiért, 
egy közösségért dolgozik, valakinek adja az idejét, a figyelmét, a szeretetét 
... ÖNMAGUNKÉRT, NEM ÉRDEMES. Az évek alatt kialakult egy igazán 
jó, értékteremtő csapat körülöttem. Azért is fontos ez, mert ennek a díjnak 
kapcsán ismét van alkalmam a munkatársaimnak, az ötletek gazdáinak, 
a pályázatíróknak, a szükséges döntéseket meghozóknak, a megvalósí-
tóknak, támogatóinak is köszönetet mondani. Végül, természetesen nem 
utolsó sorban köszönet a családomnak, akiknek a szeretete, támogatása 
jelentősen hozzájárul a munka-és teherbírásomhoz.
JHN: Időszerű megkérdezni, hiszen már elkezdődött az önkormányzati 
választások kampány időszaka, a következő ciklusban polgármesterként 
tervezi –e a folytatást?
Czeller Zoltán polgármester: A válaszom egyértelműen, igen. Én, és a 
képviselői csapatom teljes létszámban készem állunk. Nagyon sokféle 
tervünk van még, amit meg akarunk valósítani. Az a típus vagyok, aki sze-
retek az emberek között lenni, beszélgetni velük, igyekszem elmenni, aho-
va meghívnak. Így van alkalmam a munkánkról beszélni, de mindig meg-
hallom a szükséget, a jó ötleteket is. Visszatekintve, a legszükségesebb 
infrastrukturális dolgokat sikerült megteremteni a városban. Mint ahogy a 
családomban tanultam, először legyen ennivaló, ruha, tűzrevaló, csak az-
után következhet minden más. Ezt azért mondom, mert az egész ország 
ellenzéki közvéleménye az egészségügy, az oktatás helyzetétől hangos. 
Nálunk az egészségügyet nem is városi, hanem térségi szinten tudjuk 
ellátni, az oktatási intézményeink, - mind az egyházi, mind az állami fenn-
tartású - felújított állapotban, korszerű eszközökkel vannak felszerelve. A 
város iskolái, óvodái jelenleg is bővítés, felújítás alatt állnak. Időseinknek, 
az arra rászorulóknak megfelelő gondoskodást tudunk adni. Nagyon 
fontosnak tartjuk a munkahelyteremtést. Ezért az Önkormányzat komoly 
programot dolgozott ki a megtelepedni vágyó vállalkozások számára, kiala-
kítottunk egy befogadó környezetet. Itt telepedett le egy TÜZÉP, a Napelem 
park, a Pálinkafőzde, és más vállalkozások is. Egészséges ivóvizünk van, 
a szennyvíz, a kommunális hulladék kezelése terén az utóbbi 10 évben 
nagyot léptünk előre. Az is fontos, hogy ismét járási központ lett János-
halma, itt helyben el lehet a legtöbb ügyet intézni. Kulturális, szórakozási 
lehetőségeket tekintve sok – mindenki számára ingyenes rendezvényt 
tudtunk az utóbbi években Jánoshalmára hozni, de minden korosztály szá-
mára tartalmas és színvonalas előadásokat, zenés táncos összejövetele-
ket, koncerteket, színházi előadásokat, gyermekműsorokat tartunk egész 
éven keresztül. Neves fővárosi színészek, énekesek, együttesek jönnek Já-
noshalmára rendszeresen vendégszerepelni. Ünnepeinket az alkalomhoz 
méltóan ünnepeljük. A sportolási lehetőségeket fejlesztettük, kibővítettük, 
a játszótereket folyamatosan újítjuk. A civil szerveződések és a szabadidő 
hasznos eltöltését célzó foglalkozások nagyon sokféle lehetőséget kínál-
nak, mindezekkel a fiatalok helyben maradását szeretnénk elérni.
JHN: Mik a jövőbeni tervek?
Czeller Zoltán polgármester: Nemrégiben már nyilatkoztam ezzel kap-
csolatban, de azért érdemes róla beszélni, mert egyre bővül a sor. Termé-
szetesnek tartottam, hogy az itt élőket bevonjuk a tervezésbe, a lakosok 
részéről is folyamatosan érkeznek javaslatok. Most is kihangsúlyozom, 
ezek a tervek nem pusztán választási ígéretek! Olyannyira nem, hogy 

amire leginkább szükség volt, már el is kezdtünk megvalósítani. Néz-
zük az elképzeléseinket! 
1. Gyümölcs, zöldség hűtő-tároló-feldolgozó létesítése a Jánoshalmi 

Ipari Területen. Ezzel a mezőgazdaságban dolgozók élethelyzetén 
kívánunk segíteni, a termények értékesítését megkönnyíteni. Fel-
ismertük, hogy siránkozás, vagy felesleges indulatkeltés nem vezet 
eredményre, ezért megnéztük, mit tehetünk az ügy érdekében. A feldol-
gozó tervei készen vannak, a kivitelezés elkezdődött. A létesítményben 
új munkahelyek is jönnek létre. 

2. Együtt kívánunk működni szakmai téren a Jánoshalmi Gazdakörrel, 
célunk, hogy a gyümölcs-zöldség ágazat fejlesztési lehetőségeit 
elősegítsük, új, korszerű telepítések, szakmai képzések legyenek a 
térségben.

3. Ki akarjuk szélesíteni az együttműködést Jánoshalma vállalkozói-
val a gazdasági környezet további fejlesztése, új munkahelyek létesíté-
se érdekében. Az utóbbi két évben közel 40 új munkahelyet alakított 
ki az Önkormányzat, köztük nagyon sok fiatalnak adtunk munkát.

4. A Jánoshalmi Ipari Területen (volt laktanya) lévő, még eladatlan 
ingatlanok értékesítését, és hasznosítását kiemelt fontossággal ke-
zeljük.

5. Önkormányzati „Fecske lakások” építését tervezzük, a fiatalok hely-
ben maradása érdekében

6. Meg kívánjuk oldani a város csapadékvíz elvezető rendszerének ter-
vezését, és kiépítését a város egész területén, ami jelenleg nem meg-
oldott. (A tervek a város D-NY-i részére vannak készen, a kivitelezés 
hamarosan kezdetét veszi.)

7. A városi úthálózat fejlesztését, földes utak aszfaltozását, új járdák 
építését folyamatos feladatként kezeljük, célunk a teljes szilárd útbur-
kolati lefedettség elérése.

8. Már magam is nagypapa korban járva, veszélyesnek tartom a főútja-
inkon való kerékpáros közlekedést, teherautók között, gyermeküléses 
kerékpárral, vagy gyermek kerékpárral. Ezért kitűztük célul a Kiskunha-
las-Jánoshalma-Mélykút kerékpárút megépítését, a terveket már elké-
szíttettük. A kerékpárút hasznos lesz azok számára is, akik az egész-
séges életmódhoz egy frissítő kerékpártúrával kívánnak hozzájárulni.

9. A Központi Park, (Béke tér) és a Városi Piactér felújítása már folya-
matban van. A parkban új sétáló-futó felületet, járdákat, virágosker-
teket, automata berendezéssel öntözött füves felületet alakítunk ki, a 
piactéren a helyi gazdák terményeinek értékesítését kívánjuk segíteni.

10. Megoldjuk a város ivóvíz-hálózatának korszerűsítését, az elavult, 
régi vezetékek cseréjét. Sok lakossági bejelentés érkezett az elmúlt 
időszakban ezzel kapcsolatban, ezért szükségesnek, és nagyon fontos 
beruházásnak tartom.

11. A Szennyvíz csatorna-hálózat további bővítését tervezzük a város 
egész területére, cél a teljes lefedettség.

12. Bölcsődei férőhelyek igény szerinti bővítése
13. A középiskolai szintű oktatási lehetőségek bővítése
14. Egészségügyi szolgáltatások további infrastrukturális fejlesztése, 

az eszközellátottság, műszerezettség tekintetében, a legmodernebb 
eszközök beszerzése, gondolok itt pl. a fényterápiás kabinra, ami a 
pikkelysömör betegségben szenvedők kezelésére, vagy non-contact 
tonométer nevű eszközre, ami a szem zöldhályog megbetegedéseinek 
kiszűrésére való.

15. Tanuszoda infrastrukturális fejlesztése, az újra indítás és a működtetés 
gazdaságosabbá tételének érdekében, mivel a létesítmény a jelenlegi 
formájában éves szinten jelentős veszteséggel üzemeltethető.

16. Fontosnak tartom az általános iskola 7-8. osztályban az Ösztöndíj 
program, és az ingyenes alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés 
továbbvitelét, ahol tanulmányi eredményhez kötötten havonta 
5000Ft ösztöndíjban részesülnek a tanulók.

17. Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében Ingyenes torna foglal-
kozásokon való részvételre van lehetőség jelenleg is, a hét minden 
napján. Ezt a mozgás lehetőséget szervezetten a továbbiakban is ter-
vezzük biztosítani, minden korosztály számára.

18. Nem csak a kialakult betegség gyógykezelés a fontos, hanem ugyani-
lyen lényeges a betegségek megelőzése. Az Egészségfejlesztési iro-
da szervezésében már évek óta történnek Ingyenes egészségmeg-
őrző programok, neves szakemberek meghívásával szervezett 
prevenciós előadások, ezek lehetőségét továbbra is biztosítjuk.

19. A helyben működő vállalkozások munkavállalói részére az Egészség-
ügyi Központ által szervezett szűrővizsgálatokat a továbbiakban is 
támogatjuk.

20. Négy gyermek felnevelése után látom, mennyire fontos a kora gyer-
mekkori képességfejlesztés. Ezért már az óvodánkban szakemberek 
jelenlétében jelenleg is biztosított ingyenes óvodai fejlesztő foglalko-
zások megtartását a továbbiakban is támogatni kívánjuk. 

21. Óvodai foglalkozások keretében jelenleg is neveljük gyermekeinket a 
természet szeretetére, az egészséges életmódra, kertgondozásra, a 
növénytermesztés fortélyaira. Fontosnak tartjuk ezt a nevelést már az 
óvodában elkezdeni, ezért működtetjük a Farm óvodát.

22. Évente két alkalommal baba-masszázs tanfolyam kerül megszerve-
zésre, ami szintén ingyenesen igénybe vehető a 3-6 hós gyerekek és 
anyukáik számára.

23. A családtól való elválás nehézségeit könnyítjük meg a gyermekeknek, 
és szüleiknek a Nyitnikék Gyermekház működtetésével, ahol ingye-
nes játszóház, a gyermekek közösséghez szoktatása történik. Ennek 
a szolgáltatásnak más városokban óránként akár ezer forint az ára.

24. Mindazoknak a családoknak, ahol a munkahelyi kötöttségek miatt nincs 
lehetőség a gyermekek szünidőben való felügyeletét megoldani, a je-
lenleg is működő ingyenes nyári napközi lehetőségét biztosítjuk.

25. Közösségi Ház (Orczy utca) működtetését a továbbiakban is fenn-
tartjuk, ahol délután, vagy szünidőben, felügyelet alatt, tanulási fel-
zárkóztatók, közösségi, és szabadidős programokra van lehetőség, 
emellett ingyenes jogi tanácsadás vehető igénybe

26. Az önkormányzat útjára indítja a Szatyorközösség megszervezését, 
ahol a helyben megtermelt, előállított termékekből lehet majd szerve-
zetten vásárolni.

27. Az Önkormányzat jelenleg is Mentorhálózatot működtet, vagyis se-
gítjük, és segíteni fogjuk a személyek visszatérését a munka világába.

28. A meglévő biztonsági kamera rendszer bővítése, közbiztonság 
növelése

29. Víztározó kialakítása, vízmegtartás- öntözési célokra

JHN: Polgármester úr, gratulálok az állami elismeréshez, a munkájukhoz 
további sok sikert kívánok!
Czeller Zoltán polgármester: Köszönöm szépen.

Ikor

Megszereztük a jelöltséget 
Kedves Jánoshalmiak!

Az elmúlt 13 évben Önökkel együtt végeztük városépítő munkánkat. Számunkra megtisztelő, hogy hozzájárul-
hattunk településünk fejlődéséhez, és részt vehettünk nagyszerű dolgok létrehozásában. Terveink, és mi is készen 
állunk, az eddig megszokott tettre készséggel, megfontoltsággal. 

Kérjük, ismét szavazzanak bizalmat, hogy megkezdett munkánkat tovább tudjuk folytatni! Köszönettel: Czeller 
Zoltán polgármester-jelölt. Csizovszki László, Malustyik Béla, Diósi János, Kiss György, Szakál Lajos, Madarász 
Attila, Kovács József, Nagy Zsolt képviselő-jelöltek, a FIDESZ-KDNP jelöltjei. (balról-jobbra)

◄◄◄ folytatás az első oldalról

3. program: a munkaerő helyben 
maradását célzó programok

A Polgármesteri Hivatalban
A város vezetése ingyenes képzési lehetőséget, Épületenergetikai tanúsító jogosultsági végzettség megszerzé-

sét biztosította a Műszaki Osztály egy munkatársának. A cél az volt, hogy a hivatali szolgáltatások bővítésre kerül-
jenek az ügyfelek részére, ilyen végzettségű munkatárssal a Hivatal eddig nem rendelkezett.

A Hivatal dolgozója, 2019. februárjában kezdte meg tanulmányait a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzé-
si Hivatalnál, valamint a Magyar Mérnöki Kamaránál sikeres Épületenergetikai tanúsító jogosultsági vizsgát tett 
2019. július 1. napján.

A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nél
A város vezetése 2019-ben az intézmény minden dolgozója számára ingyenes kompetenciafejlesztő és szak-

mai személyiség fejlesztő képzést biztosított.
A továbbképzés során célkitűzés volt annak megismerése, hogy a fizikai ellátás mellett milyen egyéb megoldá-

sokat, eszközöket használnak a lakók életminőségének javítására, napjaik színesebbé tételére.
A Pelikán Szociális és Egészségügyi Közhasznú Non-profit Kft. alkalmazottai, akik a szociális alap és szakel-

látásban dolgoznak szakmai tapasztalatcsere céljából az Önkormányzat ingyenes tanulmányutat biztosított: 25 fő 
Dabasra a Dabas Zárdakert Idősek Otthonába, 25 fő Kalocsára a Kalocsai Szociális Szakellátási Központba láto-
gatott el. 

Szintén ingyenes Mentálhigiénés szakember képzésben vehetett részt az intézmény 1 dolgozója, aki 2018. 
szeptemberében kezdte meg tanulmányait,. A képzés célja, hogy a dolgozó a munkája során segítséget nyújtson 
a kliensek lelki problémáinak megelőzésében, valamint a nem kívánatos mentálhigiénés jelenségek kezelésében.

Jánoshalmi kézilabda sportág támogatása
Önkormányzati támogatással történik a kézilabda szakosztály edzői feladatainak ellátása. 2019. májusában 1 fő 

jelentkezett a Sportedző kézilabda szak, alapfokú kézilabda edzői képzésre, amely ez év szeptemberében kezdő-
dik. Az Önkormányzat az edzői képzés teljes költségét vállalta, annak érdekében, hogy az új munkatárs a jelenle-
gi edző munkáját segítse a felnőtt, és az utánpótlás csapatok körüli feladatok ellátásában.

Jánoshalma Városi Önkormányzat 
által nyújtott támogatások

Rangos állami  kitüntetésben részesült városunk polgármestere
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Augusztus 18-án 20 órakor 
egy színvonalas Operettesttel 
vette kezdetét az augusztus 
20-i városi rendezvénysoro-
zat a Művelődési Központ-
ban. A vidám hangulatú est 
sztárvendégei a Madách 
Színház művészei, Simon 
Boglárka és Jenei Gábor vol-
tak. 

Az Imre Zoltán Művelődési Központban 
a hagyományokhoz híven ebben az évben 
is megrendezésre került a nyári tánciskola, 
mely hat héten keresztül, hetente három-
szor nyújtott kulturált szórakozási lehető-
séget a nyolcadik osztályt végzett fiata-
loknak és az érdeklődőknek. A jó hangula-
tú nyári estéken  a tánciskolások Fuszkó-
né Gáspár Judit tánctanárnő irányításával 
sajátították el a tánclépéseket, és az illem-
szabályokat. A tánciskola táncversennyel 
és bálvizsgával zárult

Táncverseny eredménye: 
1. Balogh Sára - Friebert Erik
2. Kecskeméti Noémi - Sári Péter
3. Horváth Nikolett - Tárnoki László
   Stibrik Luca, 
   Csizmadia Dorottya - Mike Dávid
Bálkirálynő: Csizmadia Dorottya 
Bálkirály: Szerezla Zorán
Udvarhölgyek: Horváth Nikolett, Stib-
rik Luca

Nagy sikerű operett estTánciskola 2019

Következő színházi előadásunk időpontja 2019. szeptember 11. 19 óra. Jegyek kaphatók 
3500 Ft-ért keddtől péntekig 11-17 óra között. Telefonos foglalás is lehetséges.

„Van Önnek valami elvámolnivalója?” cseng a fülünkben még mindig néhány régi kabaréjelenet mottója. Nem vélet-
lenül, mivel ez az a fergeteges vígjáték, mely alapjául szolgált ezen vicceknek. A történet, mely természetesen Fran-
ciaországban játszódik és az eredeti rém egyszerű és mégis komikus alaphelyzetet vázol. Amikor az ifjú házasok 
elindulnak nászútra, a vonaton a vámos megkérdezi „Van valami elvámolnivalója?” és ezután soha többé nem sike-
rül az, ami a férj kötelessége lenne, mert a fenti mondat mindig visszacseng. De azért van egy tartalékvőlegény is…
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Díjak átadása
Jánoshalma Város Képviselő-testülete minden 

évben elismeréseket adományoz azoknak, akik kiemel-
kedően sokat tesznek vagy tettek a városért.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
2019-ben „Jánoshalma Város Díszpolgára” 
címet adományoz Kiss Györgynek, több évti-
zedes közösségi szolgálatáért, a Város iránt 
megnyilvánuló elkötelezettségéért.

Kiss György 25 éve töretlenül vállal 
aktív szerepet Jánoshalma köz-
életében. 1994-től-2002-ig a város 
polgármestere, 2002-től-2006-ig 
önkormányzati képviselő, 2006-tól-
2010-ig alpolgármester, 2010-től-
2019-ig képviselőként szociális 
tanácsnok.
1994-2006 között a Jánoshalmáért 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke. 
1995-től-2002-ig a Jánoshalmi Kis-

térség elnöke.. 1996-2002 között Bács-Kiskun Megyei Terü-
letfejlesztési Tanács tagja. 1996-1999 között a Felső-Bácskai 
Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 2002-től a Jánoshal-
mi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. 2010-től a Kisebbségi 
Önkormányzat kapcsolat tartója.
Nyugodt, kiegyensúlyozott közszereplő. Kiváló emberi, szak-
mai, munkatársi kapcsolatokat képes kialakítani. Jó szervező, 
széleskörű kapcsolatokat ápol a társadalmi és civil szerveze-
tekkel. Kiemelt figyelmet fordít a település pénzügyi, gazda-
sági stabilitására, fenntarthatóságára, az önkormányzat és 
intézményei hatékony működtetésére. Rendszerben és rend-
szerességben gondolkodva keres és talál megoldást a prob-
lémákra. Személyisége nyugalmat és magabiztosságot sugall. 
Nagy gondot fordít városunk minden társadalmi rétegére. Te-
vékenységében érződik a segítő szándék, melyet a gondokkal 
küszködőkért tesz.
Politikai tevékenysége előtt a Szent Anna Egyházközség vilá-
gi elnöke volt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportjának alapító vezetője.
Gyermekszeretete vezérelte, amikor 1992-ben megalakította 
az egyházközség cserkész csapatát.
Pedagógusként a legnehezebb feladatot vállalta, a halmozot-
tan hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küszködő 
diákokat tanította.
Kiváló empatikus készsége miatt köztiszteletnek örvend.
Eddigi kitüntetései, elismerései:
2001. Bács-Kiskun megye közszolgálatáért
2004. LÖTOSZ Érdemkereszt ezüst fokozata
2011. Honvédelemért kitüntető cím
2015. 20 év Jánoshalma Városért emlékplakett
2019. Fejes László Díjat kapott  a több évtizedes Máltai szere-
tet szolgálatban végzett szolgálatáért. 

Czeller Zoltán adta át a Jánoshalma díszpolgára 
kitüntető címet Kiss Györgynek.

 
Jánoshalma Város Képviselő-testülete 

2019-ben „Jánoshalma Város Díszpolgára” 
címet adományozott Szakál Lajosnak, János-
halma Város iránti elkötelezettségéért, több 
évtizedes közösségi szolgálatáért

Szakál Lajos Jánoshalma Város első 
polgármestere. Közéleti, politikai 
pályafutását 1990-ben a Keresztény 
Demokrata Néppárt alapszervezeté-
nek létrehozásával kezdte, melynek 
elnöke lett. A párt színeiben szerzett 
polgármesteri mandátumot és me-
gyei közgyűlési tagságot. Polgármes-
tersége alatt felújítási munkálatokat 
kezdeményezett a közintézmények-
ben (általános iskola, művelődési 

ház, rendelőintézet, könyvtár udvarán szabadtéri múzeum 
kialakítása). Több, mint 30 utcában szilárd burkolatú utat épí-
tettek. Munkássága alatt az idősek gondozási központja szo-
ciális otthonná alakult át, önálló Zeneiskola létrehozásában 
közreműködött. Ezekben az években az önkéntes tűzoltóság 

állami egység színvonalán működött. A szociális problémák 
megoldásában segédkezett (pl. első lakáshoz jutók 150 ezer 
Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak). Polgármestersége 
idején önkormányzati fenntartású bölcsőde működött János-
halmán. Együttműködött a katolikus óvoda, majd a katolikus 
iskola létrehozásában. A játszóteret a Rákóczi utcáról a Béke 
térre helyezték. A világháborús emlékművet újjáépítették, a 
sportpálya mellett piac került kialakításra. Civil szervezeteket, 
egyesületeket támogatott, aktív szerepet vállalt munkájukban.
Polgármesteri és képviselői munkája során mindvégig töreke-
dett a jogszerűségre, az összefogásra és a békés együttmű-
ködésre.
1994-től-1998-ig külső delegáltként végezte munkáját a Me-
gyei Közgyűlésben. 1998-tól egyéni képviselőként Jánoshalma 
Képviselő-testületének tagja.
Eddigi kitüntetései, elismerései:
1982. Kiváló Munkáért
1986. Megye Ifjúságért
1998. 2008. Gasztronómiáért Érdemérem
2001. Honvédelemért Kitüntető cím
2006. Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért
2015. Életműdíjas Éttermi Mester
2011. Magyar Honvédség Vezérkari Főnökének tárgyjutalma
2015. Kiskunhalas Közoktatásáért
2009. Nemzetközi zsűritag minősítés
2019. Pedagógus szolgálati emlékérem

Szakál Lajos személyesen vette át a Jánoshalma 
díszpolgára kitüntető címet Czeller Zoltán polgármes-
tertől. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
2019-ben Életműdíjat adományozott Ádám 
Tamás Vencelnének a Város szociális szolgál-
tatásainak területén végzett három évtizedes 
magas színvonalú és lelkiismeretes munkája 
elismeréséül  Adám Tamás Vencelné a szociá-
lis ágazati munkáját 1988. január 1-től kezdte 
az akkori Idősek Klubja vezetőjeként. Az inté-
zetben ellátták a házi gondozottakat és a szo-
ciális étkeztetésben részesülőket is.

Az 1990-es évektől nagy fejlődésnek 
indult az általa vezetett intézmény.
Az idősek kezdeményezésére és az 
akkori képviselő testületnek köszön-
hetően 17 férőhellyel létrehozták az 
Idősek Otthonát, ami jelenleg 75 fő 
ellátására bővült, ebből 15 fő külön 
apartmanos ellátásban részesül.
Munkásságát jelzi a városban köte-
lezően működtetett családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat létrehozása. 

Pályafutása alatt Jánoshalmán is létrejött a hajléktalanok ellá-
tása: 10 -10 fő részére éjjeli menedékhely és nappali melege-
dő, valamint 12 fő részére a családok átmeneti otthona.
Adám Tamásné több éven keresztül irányította a jánoshalmi 
kistérségi településeken a szociális alap és gyermekjóléti szol-
gáltatásokat. Nevéhez fűződik az országban elsőként működ-
tetett otthoni szakápolás megvalósítása. 
Az intézmény 1996-ban az önkormányzat által alapított „Peli-
kán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társa-
ság” néven, jelenleg pedig Közhasznú Non-profít Kft. formában 
működik. Mindig nagyon hangsúlyos volt számára a szakmai 
munka színvonala. 2005-ben az általa vezetett intézményben 
működtették az országban elsőként az ISO 9001:2000 verziójú 
minőségirányítási rendszert.
Adám Tamásné lelkiismeretes munkája mellett nagy hangsúlyt 
fektetett a szakma elméleti megismerésére is. 1992-ben elvé-
gezte a SOTE Egészségügyi Főiskola intézetvezetői szakát, 
majd 1995-ben az egészségügyi menedzser diplomát is meg-
szerezte. 2003-ban az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetemen 
szociális menedzser diplomát kapott. 2004-ben az idősellátás 
területén szakvizsgát tett, azóta akkreditált szociálpolitikai 
szakértő.
Kiemelkedő elméleti felkészültsége és magas színvonalú gya-
korlati munkája ötvöződik a kutatások és innováció iránti fo-
gékonyságával, legnagyobb érdeme mégis a város időseinek, 
rászorulóinak szolgálatában végzett munkája.

Eddigi kitüntetései: 2000. Pro Caritate –díj, 2000. Jánoshal-
máért-díj

Czeller Zoltán polgármester adta át az Életműdíjat  
Ádám Tamás Vencelné részére.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
2019-ben „Jánoshalma kultúrájáért” díjat ado-
mányoz  a Mithras Pedagógus Énekkarnak a 
jánoshalmi ünnepségek színvonalának eme-
léséért, a város kóruskultúrájának és hírne-
vének határokon belül és kívül való erősítésé-
ért, az egyházi kórusművek népszerűsítéséért

A Mithras Pedagógus Énekkar 2011. okt. 3-án alakult meg Kar-
sai Péter ének-zenetanár, karnagy vezetésével. Az alapítók 
három célt jelöltek meg: a kórus folytassa a közel 100 éves 
jánoshalmi kórushagyományt, szólaltassa meg a legkiválóbb 
magyar szerzők / Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos / 
műveit, valamint a hazai fellépések mellett lehetőség szerint 
mutassa be művészetét a határon túli testvértelepüléseken is.
Nyolc év elteltével az alábbi eredményekkel büszkélkedhet-
nek:
A kórus három évig női karként működött, 2014-ben az orszá-
gos minősítésen is így szerepelt, ahol GÁLA KÓRUS címet 
szerzett.
Emlékezetes fellépéseik voltak a Parlamentben, Sárbogárdon, 
Szenttamáson.
2014. karácsonyán mutatkozott be először vegyes karként a 
Szent Anna Templomban. Nyolc férfival egészült ki az együt-
tes, a létszámuk 38-42 között mozog. Tagjaik továbbra is zö-
mében pedagógusok, de örömükre a környező településekről 
is többen csatlakoztak az énekkarhoz.
Megvalósult minden célkitűzésűk. Jelenlegi repertoárjuk 84 
mű, amelyben a magyar szerzők mellett a gregoriántól a 20. 
sz-i szerzőkig minden megtalálható.
Túl vannak a félszázadik fellépésen. Eljutottak a testvérváro-
sokba: három éve Topolyán, két éve Tusnádfürdőn, Korondon, 
Csíksomlyón, az elmúlt évben lengyel testvérvárosunkban, 
Nawojovában adtak nagysikerű koncertet. Ebben az évben a 
szlovákiai Csallóközbe utaztak. Büszkék a hazai sikerekre is: 
Jánoshalmán 32, Kiskunhalason 4 alkalommal, emellett Baján, 
Borotán, Hajóson, Izsákon is megörvendezték a közönségü-
ket. Szeptemberben Kecskemétre készülnek a Lakó Sándor 
Kamarazenekarral közös templomi koncertre.

A kórus nevében Karsai Péter karnagy vette át a 
Jánoshalma Kultúrájáért kitüntető címet.

Jánoshalma Városi Önkormányzat minden évben a 
városi pedagógusnap keretében adja át Jánoshalma 
város kiváló pedagógusa kitüntető címet. 

2019-ben Jánoshalma Város Képviselő-tes-
tülete kiváló pedagógus címet adományozott 
Zadravecz Györgynek, áldozatos, lelkiisme-
retes és több évtizedes kimagasló pedagógiai 
munkásságáért. Zadravecz György Jánoshal-
ma város kiváló pedagógusa kitüntető címet a 
Pedagógusnapi rendezvényen vette át. 
Zadravecz György 43 éve, 1976 óta dolgozik az agrárszak-
képzésben. A szakképzés több területét és „lépcsőfokát” vé-
gigjárta. Gépjavító szakon érettségizett Piliscsabán a Mező-
gazdasági Szakközépiskolában, majd gépi forgácsoló szakmát 
szerzett. 1975-től a jánoshalmi Bácska KTSZ-ben esztergá-
lyosként dolgozott. 1976-ban került az iskola jogelődjéhez a 
Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási, Továbbképző és 

Szaktanácsadó Intézethez szakok-
tatóként. Az 1977-1979 közötti idő-
szakban katonai szolgálatot teljesített 
és közben mezőgazdasági gépjavító 
szakon technikusi minősítést szer-
zett. Kezdetben a különálló felnőtt-
képzési területen dolgozott, később 
az ifjúsági képzésbe is bekapcso-
lódott. 1993-tól az iskola gyakorlati 
oktatásvezetői feladatait bízták rá. 
Közel húsz éve végzi ezt a feladatot 

lelkiismeretesen és nagy hozzáértéssel. Beosztottjai az iskola 
kitűzött céljait mindig szem előtt tartó, határozott vezetőnek 
tartják. 1982-ben a Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főis-
kolai karán műszaki szakoktatói, majd 2001-ben a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási ve-
zető végzettséget szerzett.
Az iskolába kerülésekor jelentős szerepe volt a felnőttkép-
zésnek. Három megyében és Budapesten végeztük a felnőt-
tek képzését és továbbképzését három szinten. Zadravecz 
György magas színvonalon végezte ezeket a feladatokat. Jó 
kapcsolatban volt kollégáival és a végzett hallgatók elismerően 
nyilatkoztak az általa végzett oktatói munkájáról. Ez idő alatt 
többször vett részt felnőttképzéssel kapcsolatos tanulmányu-
takon. Folyamatos képzés, önképzés, tanulás és gyakorlati 
munkavégzés segítette a tapasztalatszerzésben.
A rendszerváltást követően új szakmaszerkezetet alakított ki 
az iskola, a hagyományos gépészképzés mellett elindult a 
gazdaasszony, a mezőgazdasági szakmunkás és a szakkö-
zépiskolai képzés, amely teljesen új feltételű gyakorlatszer-
vezést igényelt. Erre a feladatra 1993-tól került megbízásra 
Zadravecz György. Az átalakuló mezőgazdasági üzemek már 
nem biztosították a gyakorlati képzés lehetőségét, ezért azt az 
iskola kialakuló tanüzeme és tangazdasága vette át. Ez óriási 
feladatot jelentett az első időszakban.
Nagy szerepe volt a kollégának abban, hogy az épülő állat-
tartó telep, a kertészeti tankert a gazdaképzés, a tankonyha, 
tanétterem és a kiegészítő helyiségek a gazdaasszonyképzés 
valódi gyakorlati helyszínei lehessenek. Szervezte a külső gya-
korlatokat, kapcsolatot tartott a vállalkozásokkal és az Agrár-
kamarával. Jelentős szerepe van abban, hogy a mai tanüzem 
és tangazdaság mintaszerű működése példát tud adni más 
iskolák számára is.
Munkája meghatározó a versenyekre való felkészítésben, ahol 
tanulóink évről évre bizonyítják, hogy a gyakorlati képzésünk 
magas színvonalú a szakiskolai, a szakközépiskolai és a 
technikus képzésben egyaránt. Sok éve szervezi a Dr. Szabó 
Gusztáv országos versenyt a technikus hallgatóknak a SZIE 
Gépészmérnöki Karával közösen. A verseny magas színvona-
lú megrendezése, az előkészítés, a lebonyolítás és a feltételek 
megteremtése is rá és munkatársaira hárul.
Tanulóink számára nagy jelentőségű a gépes ballagás, ahol 
több mint száz erőgéppel és kapcsolt munkagéppel vonulnak 
fel diákjaink a ballagás napján. A felvonulás összeállítása, bal-
esetmentes lebonyolítása több évtizede az ő munkájának az 
eredménye. Ehhez nagy szükség van a vállalkozók segítsé-
gére, ami folyamatos kapcsolattartást igényel. Ezek a kapcso-
latok segítik az iskolát a szakképzési hozzájárulások eredmé-
nyes gyűjtésében is.
A gyakorlati oktatás feltételeinek javításáért mindent megtesz, 
követi a törvényi változásokat, fejlesztési terveket készít, fel-
ügyeli a szakképzési hozzájárulások ésszerű felhasználását. 
Jelentős szerepe van abban, hogy iskolán Jánoshalma Város 
Képviselőt-estületétől a gyakorlati oktatás magas színvonalon 
való megszervezéséért 1999-ben “Jánoshalmáért” kitüntető 
címet, a fenntartónktól pedig 2000-ben és 2003-ban “Bronzko-
szorús Tangazdaság” 2007-ben pedig “Aranykoszorús Tangaz-
daság” címet kapott.
Évek óta lelkes szervezője a „Szüreti Expo” kiállítás legnép-
szerűbb rendezvényének a töltöttkáposztafőző versenynek.

Mindannyiunk nevében szívből gratulálok a 
kitüntetetteknek, további szakmai sikereket, jó 
egészséget, a magánéletükben tartalmas és 
boldog éveket kívánunk!

Ünnepi képviselő-testületi ülés Államalapításunkra emlékezve
◄◄◄ folytatás az 1. oldalról 

Elsőként, miután a közönség sorai között elhaladt, Farkas László, a 
Jánoshalmi Gazdakör elnöke helyezte el  Ünnepi Szentmisén felszentelt 
kenyeret a színpad előtti asztalon. Ezután a résztvevők közösen elénekel-
ték a magyar himnuszt!

Augusztus 20 méltó megünnepléseként ünnepi műsor keretében fel-
lépett városunk szülötte, az Operettszínház Nádasdy-díjas rendezője, 
Somogyi Szilárd, és a Pro Urbe díjas, közel 30 éves Halas Táncegyüttes. 
Ezen a napon kerültek átadásra azok a kitüntetések is, amelyeket János-
halma Városi Önkormányzat képviselő testülete adományoz azoknak, akik 
sokat tettek és tesznek városunkért.

Czeller Zoltán polgármester ünne-
pi köszöntő szavait követően a jános-
halmi születésű Somogyi Szilárd, az 
Operettszínház Nádasdy Kálmán-dí-
jas rendezője, a Jánoshalmáért cím 
birtokosa, 40 éves korában 50 rende-
zést tudhat magának. Az utóbbi hetek-
ben, nagy sikerrel, telt házzal vitte 
színre a Titanic című előadást a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokon. Pályája 
Jánoshalmáról indult, hiszen 10 éven 
keresztül nyaranta, lelkes segítőivel és 
támogatóival együtt rendezett darabo-
kat Jánoshalmán. Igazi lokálpatrióta, 

minden interjúban megemlíti Jánoshalmát, nem felejti gyökereit. Ars poeti-
cája a következő: „Mi, akik itt maradunk még a kis Földön, ami a végtelen-
ben mérve talán nem is létezik, próbálunk küzdeni, élni, létezni, küzdeni a 
mindennapokban, megélni a pillanatok boldogságát, szomorúságát, létez-
ni úgy, hogy valamilyen nyomot hagyjunk magunk után. Az ember mindig 
számot vet saját magával, hova jutott, mit ért el.” Somogyi Szilárd már sok 
nyomot hagyott maga után. Az ünnepi összeállításában tolmácsolásban 
elhangzott: Zorán: Apám hitte, Padlás című musical Fényév távolság, Máté 
Péter: Most élsz című dala, Vörösmarty Mihály: Honszeretet, Weöres Sán-
dor: Hazatérés című versei és Szedry báró balladája.

Ezt követően a városi kitüntetések átadására került sor. A felemelő pilla-
natokat követte Kiskunhalas Város legrégebbi, közel 30 évvel ezelőtt ala-

kult néptáncegyüttese. a  Halas Táncegyüttes műsora., melynek során az 
együttes felnőtt és ifjúsági csoportja négy produkciót mutatott be. 

Az együttes fennállása óta számos kitüntetésben részesült, többek 
között Kiskunhalas Város Pro Urbe díjával büszkélkedik, 2011-ben pedig 
elnyerte a Bács-Kiskun Megye közművelődési díját. Számos szakmai 

sikert is magának tudhat, így a kiválóan minősült együttes címet. Külföldi 
és belföldi fesztiválok rendszeres résztvevője, Európa valamennyi orszá-
gában népszerűsítette a Kárpát-medence táncait, de Mexikóban, Canadá-
ban, Taiwanban is jártak táncosai. Az együttes 3 csoportban gyermek és 
ifjúsági, felnőtt és szenior csoportban Cornea Zsolt vezetésével működik. 

Az ünnepi műsor befejezése előtt Bányai Gábor országgysűllésoi kép-
viselő lépett a mikrofonhoz. Bejelentette, hogy Czeller Zoltán magas álla-
mi kitüntetésben részesült , melyet a jánoshalmi közönség előtt ő adott át 
a  polgármester úrnak. Az ünnepi műsorunk zárásaként közösen résztve-
vők énekelték el a Szózatot. 
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Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi 

Járási Hivatal Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

E-mail cím: 
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-288  
 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-081, 06-77/795-082
Fax: 06-77/999-620

E-mail cím:  
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: 
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányab-
lak Osztály

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: 
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivata-
los internetes oldala a www.bkmkh.hu címen 
érhető el. A honlapon megtalálhatók a János-
halmi Járási Hivatal legfrissebb információi, állá-
sajánlatok nyomtatványok, kérelmek és az intéz-
hető ügyekről szóló tájékoztatók is.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
júliusi Munkáltatói Fórumsorozatának 
egyik megállója Jánoshalma volt.

A Kormányhivatalt képviselő előadó 
bemutatta a NFA-2019-KKV kódjelű mik-
ro,- kis- és középvállalkozások munkahely-
teremtő beruházásainak támogatására kiírt 
pályázatot.

A pályázat célja új munkahelyek létreho-
zása, meglévő munkahelyek bővítése, terü-
leti különbségek csökkentése, térségi fel-
zárkóztatás, helyi gazdaság megerősíté-
se, hátrányos helyzetű álláskeresők foglal-
koztatásának elősegítése kiegészítő támo-
gatás által.

 Az előadó ismertette a jelenlévőkkel, 
hogy mire pályázhatnak a vállalkozások, 
mekkora összegű támogatást igényel-
hetnek, milyen kiegészítő támogatásban 
részesülhetnek a pályázók, továbbá bemu-
tatta az elérhető támogatás mértékét inten-
zitását és formáját.

Tájékoztatást adott arról, hogy kik nyújt-
hatnak be pályázatot. Ismertette a pályá-
zat benyújtásának határidejét, módját és a 
pályázat értékelésének menetét. A pályáza-
ti ciklus 2019. szeptember 5. napjáig tartott.

A teljes pályázati dokumentáció elérhető 
a www.kormany.hu weboldalon. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Másodszor is sikeres 
munkáltatói fórumsorozatot 

szervezett Bács-Kiskun 

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

Közzététel időpontja: 2019.08.23.

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, .

 

a jánoshalmi járás településein 

Település Ügyfélfogadási idő Ügyfélfogadás helyszíne  

Kéleshalom 2019.09.09.  13.00-15.00 Művelődési Ház előtt  
Borota 2019.09.10.  12.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló 
Rém  2019.09.11.  10.00-13.00 Közösségi ház előtti parkoló 
Mélykút 2019.09.12.  10.00-15.00 Polgármesteri Hivatal mögötti  parkoló 
Jánoshalma 2019.09.13.  13.00-15.00 Szüreti Expó, Béke tér 13.  
 2019.09.14.  10.00-15.00 Szüreti Expó, Béke tér 13.  
 
A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek: 

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

 

MOBIL KORMÁNYABLAK 

Tájékoztatás 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 

elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról

Sikeres volt járásunkban a nyári diákmunka program
A Kormány 2019-ben is meghirdette a nyári diákmunka 

programot, Bács-Kiskun megyében mintegy 245 milliárd forint 
támogatást biztosítva erre. A programban azok a nappali tago-
zatos diákok vehettek részt, akik a tényleges foglalkoztatásuk-
kor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program 
befejezésekor még nem múltak el 25 évesek, elősegítve ezzel a 
korai munkatapasztalat megszerzése mellett a jövedelemszer-
zés lehetőségét is.

A projektben a települési önkormányzatok és az önkormányzati 
fenntartású intézmények mellett, a mezőgazdaság, a vendéglátás, 
valamint a turizmus területén működő vállalkozások is részt vettek.  
Az önkormányzatoknál 6 órában, a vállalkozásoknál 8 órában vál-

lalhattak munkát a fiatalok. 
 Az önkormányzatoknak, illetve a vendéglátásban, a mezőgaz-

daságban és a turizmusban tevékenykedő cégeknek a járási hiva-
talokhoz kellett benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diá-
kok az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál regisztrál-
hatták magukat.

A jánoshalmi járás területén 69 fiatal, és 17 munkáltató került be 
a programba. A foglalkoztatott diákok többek között adminisztrációs 
feladatokat végzetek, gyermekfelügyeletet és idősgondozást vállal-
tak, továbbá kisegítő feladatokat is elláttak.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Segítség a jelenleg nem dolgozó, 
nem tanuló fiatalok számára 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
segítséget nyújt azoknak a fiataloknak is, 
aki még nem biztosak benne, hogy szakmát 
szeretnének tanulni vagy dolgozni, nem tud-
ják, mi lenne számukra a megfelelő irány.

Amennyiben szakmát szeretne tanulni, 
akkor az Ifjúsági Garancia Programon belül, 
kérésére van lehetőség a képzési költség 
100%-os támogatására, továbbá a képzés 
idejére megélhetési támogatás nyújtására 
(keresetpótló támogatás) és útiköltség meg-
térítésre. A programban való részvételhez 
szükséges, hogy 25 év alatti nyilvántartott 
álláskereső legyen a jelentkező. 

Amennyiben dolgozni szeretne az érin-
tett, a megfelelő feltételek fennállása ese-
tén, az alábbi támogatások segíthetik az 
elhelyezkedést:

A 90 napos támogatási forma munkata-
pasztalat szerzéshez.

Hosszabbtávú elhelyezkedés esetén a 12 
vagy 15 hónapos konstrukció, ami azt jelenti, 

hogy 8. illetve 10 hónapig támogatásra kerül 
a munkáltató a bérrel és a hozzátartozó szo-
ciális hozzájárulási adóval, majd további 4, 
illetve 5 hónapig foglalkoztatási kötelezett-
séggel kell foglalkoztatnia a munkavállalót.

A program keretében támogatható az is, 
ha a kiszemelt munkahely miatt a jelenlegi 
lakóhelytől távolabbra (legalább 60 km-re) 
kell költözni. Ez esetben, az adott feltéte-
lek mellett, akár 12 hónapig támogatható az 
albérleti költség.

A támogatási formák közül a leendő mun-
káltató és a munkavállaló – a járási hiva-
tal közreműködésével – közösen döntik el, 
melyik a legalkalmasabb támogatási forma 
mindkettőjük számára.

Az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való 
belépéshez bármikor van lehetőség, a fog-
lalkoztatási osztály munkatársai igyekeznek 
összehozni a munkavállalót olyan munkálta-
tóval, akiknek épp egymásra van szükségük.  

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és 
szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezé-
seit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismer-
hetővé teszi.

Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illet-
ve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsola-
tos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizo-
nyítóerővel bírnak.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes sze-
mélyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (szemé-
lyiadat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilván-
tartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő 
természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

A természetes személyek valamely gazdálkodó szerv képviselő-
jeként is rendelkezhetnek a szervezet beazonosítása, és a képvi-
seleti jogosultság sikeres ellenőrzése esetén.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben 
tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-pub-

lic/ oldalon, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kor-
mányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természe-
tes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus 
azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló ele-
met tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy Részleges 
Kódú Telefonos Azonosítás).

Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehe-
tő meg a regisztráció természetes személy, illetve gazdálkodó szer-
vezet azonosítását követően az ország valamennyi kormányablak 
és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu), a 
Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben megha-
tározott állandó postai szolgáltató helyein, illetve a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, 
melynek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módo-
kon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkal-
mas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

Az alaprendelkezést lehet tenni  az elektronikus (internetes és 
telefonos) ügyintézésre,  elektronikus kapcsolattartásra, és a pos-
tai úton történő kapcsolattartásra egyaránt.

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan 
vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

A Rendelkezési Nyilvántartás gyorsabb és hatékonyabb ügyin-
tézést tesz lehetővé, kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hiva-
talokkal való kapcsolattartás, illetve a nyilvántartás tárolja a meg-
hatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesí-
tett információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

(forrás: https://szuf.magyarorszag.hu/)

Rendelkezési Nyilvántartás fontossága

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Turcsik Attila Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Üzemeltető technikus Szakközépiskola, Gimnázium, Technikum FER-ER Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola 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
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Hűtéstechnikai berendezés kezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola, Technikum Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Raktári árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint



JÁNOSHALMI 

HUNYADI NÉPE2019. szeptember 7. oldal

Ismét találkoztak 
akik 1964-bem végez-
tek az általános iskolá-
ban. Ezúttal az 55-. évi 
osztály találkozót tartot-
ták a Gála étteremben 
augusztus 24-én. Már 
az érkezéskor gyorsan 
kezdtek felelevenedni 
a régi történetek és a 
kérdés, hogy mi történt 
veled az elmúlt találko-
zás óta. A hivatalos rész 
az elhunyt osztálytár-
sakról térnő megemlékezéssel kezdődött, majd közös fotózás és utána 
indult a beszélgetések sora, előbb szervezet formában, majd pedig egy-
más között kötetlenül. Közben pedig közösen megvacsoráztak.  

A jánoshalmi SZÜRETI 
EXPO keretén belül, az

AM Kelet – 
magyarországi 

Agrárszakképző 
Központ, Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, 
Szakközépiskola 

és Kollégium

Töltöttkáposzta-főző 
versenyt hirdet!

A verseny időpontja: 2019. szeptember 14. (szombat)
Helye:      6440 Jánoshalma, Béke tér 13. (a SZAKI udvara)

Versenyfeltételek:
Jelentkezés: 2019.09.09-ig munkanapokon 8:00 h-12:00 óra között 
az iskola portáján  (SZAKI – 6440. Jánoshalma, Béke tér 13) a nevezé-
si díj befizetésével.
A versenyen maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!

A verseny nevezési díja: Felnőtt: 7.000 Ft/bogrács 
           Ifjúsági: 5.500 Ft/bogrács    
A nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a főzéshez szük-
séges alapanyagokat: 

 ¾   2 kg savanyított káposztát 
 ¾ 40 db káposzta levelet 
 ¾   3 kg darált húst.

Az alapanyagokat 2019. 09. 13-án / pénteken / délután 15,00-17,00 
óra között vehetik át a versenyzők Csimáné Balázs Zsuzsanna oktató-
tól, Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatt.

    
Verseny szabályai:

Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, reggel 
a verseny helyszínén be kell mutatni.

A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben 
(9:00 óra), a versenyzők megkezdik a főzést.
A főzést 12:00 óráig kell befejezni.
A káposzták bírálata 12:30-tól – 13:30-óráig tart.
Eredményhirdetés 14:00-tól lesz!

Tárgyi feltételek: 
Minden versenyző számára biztosítunk 1 db asztalt és székeket, vagy 

padot, ha többre van igény, azt előre kérjük jelezni. Ha lehetősége van 
saját asztalt, padot hozni, kérjük, jelezze!

Vendégeink részére, akik nem hivatalosak egyik bográcshoz sem, 
ismét lehetőséget biztosítunk töltött káposzta adagok elővásárlásra az 
iskola pénztárában 2019.09.12. 16:00-ig.

Ebben az évben is díjazni szeretnénk a főzőhely környékének hangu-
latos, stílusos díszítését, ezért kérjük

a versenyzőket, hogy csinosítsák ki környezetüket!

Érdeklődni lehet, az alábbi telefonszámokon lehet:
                   Zámbó Gábor: 06 30 399 6044
                   Varga Judit:    06 70 387 2335

A vendégeinket színvonalas kiállítások 
 és  

szórakoztató programok is várják!

Tisztelettel a szervezők!

Felhívás!

 

 

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 számú, 

ZÖLD TÉR FELÚJÍTÁSA JÁNOSHALMÁN 

projekt keretében 
 

a kerékpáros közlekedés népszerűsítése  
érdekében az alábbi programokra várja a résztvevőket: 

 
 Kerékpár szerelésének bemutatása, szakmai tanácsadás 
 Kerékpár szerelési verseny középiskolásoknak 
 Kerékpáros ügyességi pálya használata saját kerékpárral 
 Kerékpáros ügyességi verseny saját kerékpárral 

 

a szelektív hulladékgyűjtés, illetve kevesebb hulladék-termelődés 
érdekében az alábbi lehetőségekkel igyekszik segíteni a lakosságot: 

 
 Bevásárláshoz használható textil tasakok, táskák varrása 
 Már nem használható ruhaneműk újrahasznosítása 
 Tudáspróba a szelektív hulladékgyűjtésről 

 

Időpont: 2019. szeptember 13-14. 

Helyszín: a SZÜRETI EXPO keretében 

a Mezőgazdasági Középiskola udvarán felállított 

„Zöld város” logóval ellátott sátorban 

50 év után

Július 27-én a viszontlátás izgalmával gyülekeztek az 1969-ben az álta-
lános iskolát elvégzett „diákok”  a volt Diákotthon udvarán.  A találkozót az 
osztály tanulója Ódor Ferenc szervezte meg. A volt osztálytársakból 26-an 
tettek eleget a meghívásnak. Osztályfőnökük Fejes Istvánné tanárnő nagy 
örömmel jött el a találkozóra. Kíváncsi volt, hogy egykori tanítványai mire 
vitték a „nagy betűs” életben.

Az érkezőket Ódor Feri fogadta. 
Az elhunytakról – sajnos sokan vannak – történt megemlékezés után 

Dági Attila a Hunyadi iskola tanulója Ady Endre „Üzenet egykori iskolám-
ba” című versével köszöntötte a megjelenteket.

Az „osztályfőnöki óra” után közös fényképezés volt a templom előtti 
téren. Az találkozót ebéd elfogyasztása utáni hosszan tartó baráti beszél-
getés zárta.

O. F.

Osztálytalálkozó

Helyszín: AM Szakképző Iskola udvara (Jánoshalma, Béke tér 13.)
Védnök: Dr. Nagy István agrárminiszter  

A rendezvény programja:
 ● Jánoshalmi Gazdakör kiállítása (a kiállítás ideje alatt tombolajegy 
vásárolható a teremőröknél),
 ● BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának bemutatkozása, Közfoglal-
koztatási Kiállítás,
 ● Járási Mobil Kormányablak helyszíni ügyintézési lehetőséggel, 
 ● Gazdafórum a Kormányhivatal és NAK előadóinak közreműködé-
sével,  
 ● Festmények, kézimunkák, ékszerek, virágkompozíciók, kerámi-
ák kiállítása, 
 ● Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmérés, Benkő Pati-
ka gyógytermékek, gyógyászati segédeszközök és Városházi Pati-
ka egészségügyi vizsgálatok 
 ● Helyben sütött pékáruk, rétesek, édességek, fagylalt árusítása  
 ● Kosárfonás, kézműves bemutatók, 
 ● Vadászati kiállítás, 
 ● Díszmadár és kisállat kiállítás, gyermekeknek állat simogató, kre-
atív műhely, 
 ● Gokart traktor kipróbálása, 
 ● Szombaton töltött káposzta-főző verseny, 
 ● Gyerekprogramok, légvár, népi játékok, 
 ● Büfé

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

P r o g r a m:
2019. szeptember 13. (péntek) 

Kiállítások nyitva tartás: 900 -1800 óráig  
1000  Expo ünnepélyes megnyitása a Szakképző Iskola aulájában
         megnyitják: Taskovics Péter AM ASZK főigazgatója
 Gáspár Ferenc NAK Bács-Kiskun Megyei elnöke
 Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere
 Bányai Gábor országgyűlési képviselő
 Kovács Ernő kormánymegbízott   
10 45- 1100 A Vidékfejlesztési Programban elnyert fejlesztések 

eredményeinek bemutatása Jánoshalma városban
1100-1230  Gazdafórum a Kormányhivatal és NAK előadóinak közre-

működésével  

1230-1300  Szüreti ételek kóstolója (a helyszínen kóstolói jegy vásá-
rolható a teremőröknél macskanyomos tarhonya, 600 Ft/adag 
; birkapörkölt      1000 Ft/adag áron)

  A szinpadon fellépnek: 
          Pöndölösök citerazenekar
          Mezei csokor énekkar
1400 Színpadi programok 
1300 -1500 óra Kormányablak busznál helyszíni ügyintézési 

lehetőség között   
1900 Távcsöves csillagkeresés a Szakképző Iskola udvarán

2019. szeptember 14. (szombat)
 8 00 Szüreti felvonulás
 Kiállítások nyitva tartása: 900 -1800 óráig  
 9 30 Töltött káposzta-főző verseny megnyitója

Kóstolói jegy vásárolható (700 Ft/adag) a Szakképző Iskola 
pénztárában 2019. szeptember 12-án (csütörtök) 1600 óráig vagy a 
helyszínen 
Szüreti Kupa a jánoshalmi Sportcsarnokban 
(szervező: Szabó Kornél)

 14 30 órától töltött káposzta-főző verseny díjainak átadása
 17 00  Meglepetés fellépő

Egészségügyi szűrőbusz szolgáltatásai igénybe vehetők a nap 
folyamán  
Kormányablak busznál helyszíni ügyintézési lehetőség 
1000 -1500 óra között   

2019. szeptember 15. (vasárnap)
Ezen a napon csak a Gazdakör kiállítása tekinthető meg.
1500  Gazdakör terménybemutatójának eredményhirdetése és tom-

bolasorsolás

A rendezvénnyel kapcsolatosan 
érdeklődni lehet a szervezőknél:

 ¾ AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasá-
gi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.:77/401-028, 
70/458-2366 

 ¾ BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Tel.:70/457-1043 
 ¾ Jánoshalma Város Önkormányzata Tel.:77/501-001
 ¾ Jánoshalmi Gazdakör Tel.: 20/965-7021
 ¾ Töltött káposzta-főző verseny Tel.:70/387-2335

Igény szerint szállást és étkezést biztosítunk! 

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a  
 2019. szeptember 13-14. között megrendezésre kerülő

„Szüreti Expo” 
rendezvényre.

Agrárminisztérium
Százszorszépföld  

Egyesület
Jánoshalma  
Zöld Város

Jánoshalmi  
Gazdakör

Bács-Kiskun  
Megyei 

Kormányhivatal
Jánoshalmi  

Járási Hivatal

AM ASzK
Jánoshalma

Jánoshalma  
Városi  

Önkormányzat
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Ez a hónap is a heti rendünk és az aktualitások figyelembevételével épült 
fel.  Kirándultunk, sétáltunk, festettünk és gyurmáztunk is. A napjaink leg-
nagyobb részét leginkább az udvaron töltöttük, de még így is sokat tudunk 
énekelni, mondókázni és bábozni. A nagy melegben próbáltunk, olyan tevé-
kenységet kínálni a gyerekeknek, amely felkelti az érdeklődésüket. Állítot-
tunk kis sátrat és építettünk homokvárakat is.  Pszichológusunk Dr. Kini-
gopulos Márta mint, minden hónapban, most is ellátogatott hozzánk, hogy 

választ adjon a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekre.  
A Gyerekházban az augusztus mindig búcsúzással ér véget. A hónap 

közepén egy bájos kis ünnepséget szerveztek anyukák. Elköszöntek tőlünk 
azok a szülők, és gyermekeik, akik ősztől már óvodában, vagy bölcsődében 
folytatják tovább gyermekéveiket.  A búcsúzás sohasem könnyű, most sem 
volt az. A jó hangulatú délelőttök, a közös élmények, és a színes progra-
mok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy olyan közösséget alkossunk 
a Gyerekházban, amelyre az évek múltával is szívesen emlékezünk vissza.                                                                                                                     
Szeretettel gondolunk Rátok, és mindenkit visszavárunk! 

Továbbra is nagy szeretettel várunk  minden babát és anyukáját 0-3 éves 
korig a „Nyitnikék”-be.

Márti néni,és Niki (néni)
Címünk: 
Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440

Lippai-Ádám Nikolett

Augusztus  a  B i z toskezdet  Ny i tn ikék  Gyerekházban

EFOP-3.9.2-16-2017-00057

2018.09.03.

Sajtóközlemény
JÁRÁSOKAT ÖSSZEKÖTŐ HUMÁN 

KAPACITÁS FEJLESZTÉSE
A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ az EFOP-3.9.2-16 kódszámú 
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű konst-
rukció keretében 88 217 316 millió Forint vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatást nyert el. A 
megvalósítandó programok célja, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózásának segítése, a gyermekek 
esélyeinek a növelése, a sikeres iskolakezdés elősegítése, valamint a gyermekek és családjaikat segítő 
szolgáltatások hatékonyságának növelése. 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosítószámú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése tér-
ségi szemléletben” című projekt kedvezményezettje Bácsalmás Város Önkormányzata, az elnyert támo-
gatás összege 499,904 millió Ft. A projekt megvalósítása konzorciumban történik, amelynek tagja többek 
között a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ is.
A projekt keretében a hátrányos helyzetű gyermekek jövőbeni esélyeinek javítása érdekében a családot, 
mint a szocializációs folyamat elsődleges helyszínét kívánjuk erősíteni élmény-programokkal, melyek 
egyben az óvoda és a család kapcsolatát is erősítik, ezen kívül tehetséggondozó és felzárkóztató progra-
mokat biztosítunk számukra, valamint a közszolgáltatásban dolgozó emberi erőforrás minőségének javí-
tását valósítjuk meg, tréningeken, továbbképzéseken keresztül.

Ennek érdekében a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ által elnyert 
88 217 316 millió Forint európai uniós támogatás kapcsán az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: 

 — Beóvodázási program
 — Együtt a gyermekekért családi élménydélutánok
 — Egyéni  fejlesztés
 — Mozgáskoordinációs fejlesztés
 — Zene-ovi
 — Játékos nyelvtanulás
 — Úszásoktatás-vízhez szoktatás
 — Szakmai továbbképzések, szakemberek számára

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.02.01. 
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021.01.31. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ
6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.
Tel: 77/401-160
E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com 
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A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola az intézménybe járó 
gyermekei számára biztosította azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári nap-
közis táborban vehessenek részt.

A táborozás 2019. július 1. és 26. között zajlott le négy turnusban, ame-
lyekben összesen 133 fő vett részt. A szervezés márciusban kezdődött. A 
jelentkezők fölmérése, a jelentkezések alakulása, programok kialakítása és 
a költségtervek elkészítése, majd a pályázat írása április végéig tartottak. 
Ezután jött a várakozás, hogy vajon lesz-e megvalósítás?

És lett…. Június 5-én érkezett a levél az Erzsébet Alapítványtól, mely 
szerint pályázatunk pozitív elbírálást kapott. Folytathattuk az előkészülete-
ket. Ezután következtek az egyeztetések a szülőkkel és a táborvezető kol-
légákkal: ki mikor és hová viszi a gyerekeket, de mindezekkel párhuzamo-
san az utazások, az étkezések és a programok megszervezése is zajlott. A 

napközis táborozás népszerű volt a szülők és gyermekek körében. Ennek 
oka a magas szakmai színvonal és az érdekes programok biztosítása mel-
lett az is, hogy sok szülő másképp nem tudja megoldani a gyermeke nyári 
felügyeletét. Másrészt sok szociálisan hátrányos helyzetű gyerek számára 
a nyaralást is ez a megoldás jelenti, hiszen némelyiküknek talán ez az egy-
két hét volt az egyetlen nyaralási lehetőség egész szünidőben. Nem utolsó 
szempont pedig a sikeres pályázatnak köszönhetően a szülőket mindösz-
sze napi 100 forint terhelte.

A táborokat vezető pedagógusok arra törekedtek, hogy a gyermekek 
egyéni igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve felejthetetlen 
élményt adjon, színes, változatos programmal, sok játékkal mozgalmas 
nyaralást és szórakozást nyújtson.

A táborok napi négyszeri étkezést biztosítottak a gyerekek részére, az 
étel bőséges és megfelelő volt. A reggelit, és az ebédet a tábor területén töl-
tött napokon a Korzó Étterem szolgáltatta, és az utazós napokra az úti cso-
magjainkat is ők készítették össze. Köszönet nekik a finom ételekért és a 
kulturált étkezés lehetőségéért. A kirándulások alkalmával mindig az aktuá-
lis helyszínen ebédeltünk egy ottani étteremben.

A táborozás ideje alatt „Megelégedettségi felmérést” végeztünk kérdőí-
veken, melyeken a gyerekek hetente véleményt nyilváníthattak, javaslato-
kat, észrevételeket tehettek.

A programok során a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Főleg alsó 
tagozatos gyerekek jelentkeztek, de volt több felsős tanuló is. Mindegyik 
tábor működését folyamatosan ellenőrizték az Erzsébet Alapítvány munka-
társai, egyrészt a vállalt tevékenységek megvalósulását, illetve hogy a gye-
rekek megkapták-e az Erzsébet logóval ellátott termékeket, másrészt a lét-
szám alakulását kellett folyamatosan követni. Járt nálunk az ÁNTSZ mun-
katársa is.

Az előzetes szervezéskor úgy döntöttünk, hogy tematikus programokat 
igyekszünk összeállítani.

Az első turnusban a KALÓZOK TÁBORÁBAN a résztvevő gyerekeket 
igyekeztünk elvinni a vizek világába. Készítettek kalózkendőket, zsinórha-
lakat, festettek egyedi mintás üvegeket, ha esetleg palackpostázni szeret-

nének, tengerpartot modelleztek, sétahajózhattak a Velencei-tavon, meg-
nézhették az Akváriumház lakóit. Történelmi sétát tehettek a kirándulók a 
pákozdi Katonai Emlékparkban és a dinnyési Várkertben.

A második héten a KONYHATÜNDÉREK szorgoskodtak. Megismerked-
hettek a konyhai eszközökkel és hogy mit és hogyan használjunk baleset-
mentesen és higiénikusan. Megtapasztalhatták, hogy a konyhában is lehe-
tünk kreatívak és lehet finom is az egészséges nasi.

Maguk készítették el a tízóraikat és uzsonnákat. Készültek túró rudi 
és müzliszeletek, mini szendvicsek, tortilla, gyümölcsnyársak, bögresütik, 
szebbnél szebb receptfüzetek maguk által varrt és díszített borítóval, gyö-
nyörű fűszerolajak, piropárkával díszített fakanalak, festett bögrék. És végül 
de nem utolsósorban egy remek napot tölthettünk a Katica Tanyán, a játé-
kok végtelen birtokán.

A harmadik héten a KIRÁLYOK ÉS KIRÁLYLÁNYOK meséje kelt éltre. 
Ezen a héten várakba költözhettek a gyermekcsapatok, készültek arany-
ló koronák, gyönyörű festett porcelántányérok, királyi fakanálbábok. A hét 
méltó koronája volt a gödöllői kirándulás a Medveotthonban és a Királyi 
Kastélyban.

A negyedik héten A MŰVÉSZET került előtérbe. A lelkes alkotók megta-
pasztalhatták az igazi állványon vászonra való festés érzését, művészi kol-
lázsok készítésének örömét, de üvegfestékkel is alkothattak.

A hét zárásaként Kecskemétre kirándulhattunk és megismerkedhettünk 
egy élő, sétálós kvíz játék kapcsán a város nevezetes épületeivel, szob-
raival, festményeivel, érdekességeivel. Majd egy élménygazdag lézerharc 
után a Vadaskertben tett sétánk alatt találkozhattunk egész közelről a kert 
lakóival.

Hálásak vagyunk az Erzsébet Alapítvány támogatásának, melynek 
köszönhetően ezek a programok megvalósulhattak, hogy voltak megfelelő 
minőségű és mennyiségű alapanyagok és eszközök.

Azt gondolom, minden résztvevő gyermek és pedagógus egyaránt 
elmondhatja, élménygazdag heteket, remek kalandokat tudhat maga 
mögött.

Vikor Ágnes

2019. július 14-19-ig iskolánk 80 tanulója és 9 pedagógusa sikeres 
pályázatunknak köszönhetően nyári táborban vett részt a magyar tenger 
partján, Zánkán.

Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási 
programja, hiszen a pályázat révén 11 héten át 30 ezer tanuló nyaralhatott 
a Balaton partján. Legyen szó hagyományőrzésről, a sport, az életmód, a 
kultúra, a művészet vagy a tudományok területéről: széles programkínálat, 
évről évre egyre több lehetőség és rengeteg élmény várja a gyermekeket.

A nyári szünetre adott házi feladatot iskolánk tanulóinak csaknem egy-

harmada már biztosan sikeresen teljesítette. Nemcsak digitális élményeket 
szereztek, hanem játszottak számítógép nélkül, beszélgettek telefon nélkül, 
gyönyörködtek a világ szépségeiben tévé nélkül, nevettek selfie nélkül, nyá-
ri záport csodáltak facebook nélkül, és minden nap jó sokat sétáltak autó 

nélkül. Az előző évekhez hasonlóan a 
tábori életet és a változatos programokat 
a TESÓ-k szervezték, segítették. A gye-
rekek érdeklődésük szerint változatos 
programokon vehettek részt. Népszerű 
volt a lézerharc, a vízi akadálypálya, a 
sárkányhajó, a kalandpark kicsiknek és 
nagyoknak, a kézműves és a sétahajó-
zás is, megismerkedhettek a 3d nyom-
tatással és a lego robot készítéssel is. A 
szervezett programokon túl rengeteget 
úszkáltunk a Balatonban, a Hősök nap-
ja, és a bogárkiállítás a strandon töltött 
időben is rendkívül érdekes lehetősége-
ket biztosított. Minden nap különböző fel-
adatokat kaptunk, amiket lelkesen telje-
sítettünk: legtöbbünk kedvence a „pacsi 

nap” lett, amely sokak számára hozott új barátokat.
A táborozó gyerekek életre szóló élményekkel, pótolhatatlan tapaszta-

latokkal gazdagodhattak, az évről évre kitartóan szervező Friebertné Rad-
vánszki Ritának és a táboroztató pedagógusoknak hála: Sándor atyának, 
Csapóné Sarok Enikőnek, Enesei Péternek, Horváthné Kocsis Tündének, 
Komáromi Róbertnek, Mikó Zsuzsának, Simityné Mészáros Juditnak, akik 
időt és fáradtságot nem kímélve hozzájárultak iskolásaink felhőtlen nyara-
lásához.

Harminc évvel ezelőtti nyáron, életemben először táborba mentem, és 
most újra megismételhettem ezt az élményt. Az érzés ugyanaz volt, de a 
szerep teljesen más. Gyerekként szívesen gondoltam vissza a remek tár-
saságra, a rengeteg élményre, a felhőtlen szórakozásra. Most pedagógus-
ként az iskolai környezetből kiszabadult tanulókkal, 0-24 órás készenlétben 
végzett felelősségteljes, de nagyon jó munka volt. Fantasztikus érzés, hogy 
80 iskolásunkat és kollégáimat is más oldalról, más környezetben is meg-
ismerhettem. Szülőként is hálás vagyok, hogy a táborozási lehetőségek-
nek hála gyermekem olyan helyzetekbe kerülhetett, ahol nagyokat tud fej-
lődni az önállóság területén. Igazgatóként pedig büszke voltam tanulóinkra, 
akik fantasztikusan tudtak szórakozni anélkül, hogy átlépték volna a határo-
kat, szinte fegyelmezetlenség nélkül, egymást tiszteletben tartva, valóban 
kulturáltan érezték jól magukat. Köszönöm kollégáimnak, hogy évről évre 
újra és újra teszik felejthetetlenné a nyarakat, hiszen így lehetett Zánka a 
„Szent Annások” álma.                                                      Kaszás Eszter

Zánka – A „Szent Annások” álma

Nyári napközi 

Szent  Anna  Isko la  és  Óvoda  h í re i
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2019. június 4-én Trianoni békediktátum aláírá-
sának 99. évfordulóján az AM ASZK Jánoshalma 9. 
K osztályával a Hungarofest Nonprofit ZRT jóvoltá-
ból részt vehettünk a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján, Budapesten.

Jánoshalmáról együtt indultunk a kézdivásárhelyi 
Szakközépiskola diákcsoportjával és közösen vet-
tünk részt a programokon. 

Délelőtt érkeztünk a fővárosba. Az Erzsébet híd 
lábától egy kis séta vezetett a Parlament elé, ahol 
regisztráltunk. Megkaptuk az azonosításhoz szük-
séges karszalagokat, ebédjegyeket, majd a Kossuth 
térre mentünk, ahol lassan gyülekezett a több, mint 
ötezer - Magyarországról és határainkon túlról érke-
zett magyar fiatal. Felemelő érzés volt együtt énekel-

ni Szarka Tamás Kézfogás című dalát, valamint utá-
na a Himnuszt. 

Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
úr köszöntötte a gyerekeket, s beszédében hang-
súlyozta, hogy bár a határok elválasztanak bennün-
ket, de magyarok vagyunk, összetartozunk, bárhol is 
élünk a világban. 

Az ének után megtekinthettünk egyik legfontosabb 
nemzeti ereklyénket, a Szent koronát.

A bejutásra várakozó gyermekek részére a Biha-
ri együttes táncház-foglalkoztatást tartott, közösen 
lehetett velük táncolni.

Sajnos a hajózási korlátozások miatt a dunai hajó-
zás-program elmaradt. 

Ezután a Papp László Sportarénába mentünk, 

Konténeres sittszállítás, 
konténer rendelés 

- sitt, építési és bontási törmelék, 
építkezési hulladék szállítás 

Jánoshalmán és 
vonzáskörzetében – 

gyorsan, olcsón, 
megbízhatóan!

2-3-4 m3-es nyitható, fix 
és fedeles konténerek

Gépész Partner Kft. 

Konténer rendelés: 
06-30-8192494
06-20-9657110

( 07:00-18:00 között )

Beszámoló Nemzeti 
Összetartozás napjáról

ahol megebédeltünk, majd 
szabad program követke-
zett. Gyorsan elszaladt az 
idő és már közeledett a 17 
óra, amikor elkezdődött Ist-
ván a király című rockope-
ra. Varga Miklósnak, Feke 
Pálnak és a többi művész-
nek, a kiváló zenekarnak 
köszönhetően csodálatos 
zenei élményben részesül-
tünk. 

A közel kétórás koncert 
után, kicsit fáradtan, de 
rengeteg élménnyel gaz-
dagodva indultunk haza. 

1920. június 4. nemze-
ti történelmünk legsötétebb 
napja, Nagy-Magyarország 
szétszakításának gyász-
napja ne csak lesújtson, 
hanem erőt is adjon, és 
egymáshoz is emeljen min-
ket. Ez a Nemzeti Össze-
tartozás lényege, ame-
lyet véleményem szerint a 
kiránduláson sokan meg-
értettek.

Jánoshalma, 
2019. 06. 11.

Juhász János
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Az őszibarack a rózsafé-
lék családjába tartozó fa ter-
mése, a növény rokona töb-

bi csonthéjasainknak, a mandulának, kajszibaracknak 
és szilvának.

Kevesen tudják, hogy finom ízén kívül a barack-
nak számos jótékony hatása van. Egyrészt magas a 
vitamintartalma, másrész pedig kiváló kozmetikum- 
és nem utolsó sorban rendkívüli finomság. Gyakran 
mondjuk a fiatal és egészséges arcbőrre, hogy ham-
vas, mint a barack. Kitűnő kozmetikum száraz és fáradt 
bőrre, de az egészséges táplálkozásban is fontos sze-
repet tölt be.

Az őszibarack 100 grammja 0,7 g fehérjét, 0,1 g 
zsírt és 9 g szénhidrátot tartalmaz. 100 g gyümölcs-
hús 40 kalóriával gazdagítja szervezetünket, tehát nem 
hizlaló étel. Nagy része, 85-90%-a víz. Ettől oltja úgy 
a szomjat.

Lédússágának és a kedvező cukor-, valamint gyü-
mölcssav-arányának köszönhetően a többi gyü-

mölcshöz képest egyszerre jóval nagyobb mennyiség 
fogyasztható az őszibarackból. Az őszibarack frissít, 
üdít, jó kedvre derít. Ezt részben niacin-tartalmának 
köszönheti; csökkenti a vérnyomást, jót tesz a szívnek 
és az érrendszernek. Viszonylag sok C-vitamin van 
benne. B-vitamin- és biotin-tartalmuknál fogva főként 
a sárga húsú fajták kiváló haj- és bőrszépítők. Sárga 
antioxidáns xantofill színanyagaik rákellenes hatásúak.

A kevésbé leveses barack is hasznos, mert ren-
geteg rostjával és pektinjével az emésztést segí-
ti, megakadályozza a székrekedést, ami idegen 
helyen, nyaraláskor is segíthet. A pektin egyébként 
a koleszterinszintet is egészséges irányba tolja el. 
Ásványi anyagai közül viszonylag magas, 200 millig-
rammnyi káliumtartalma jelentős, 9 mg magnézium, 8 
mg kálium rejlik benne. Különösen a nyári forróságban, 
amikor a szívbetegekre nehéz napok várnak, napi 2-3 
barack sokat segíthet. A benne lévő kálium és nátrium 
ugyanis 7:1 arányban van jelen, ami ideálisnak tekint-
hető a szívpanaszok enyhítésére.

A kozmetikai ipar már régóta 
tisztába van jótékony hatásával, 
és ki is használja a természet adta 
lehetőségeket. Sűrűn alkalmaz-
zák pattanásos bőrre, bőrbetegsé-
gek megelőzésére. Kiváló arcpa-
kolásra.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A Fokoláre Mozgalom fiataljai minden évben egy hetes tábort szerveznek az ország valamely számukra kedves 
településén immár 10 éve, hogy néhány nap alatt felépítsék maguk között a szeretet városát. 2008-ban indult ez 
a kezdeményezése éppen itt a mi városunkban. Az ország minden pontjától érkeztek fiatalok, belakták a várost, 
pezsgést, életet, vidámságot hoztak közénk. Az elmúlt években több helyen táboroztak: Pécsett, Egerben, Szege-
den stb. A tábor 10. évfordulója alkalmából ismét a mi városunkra, Jánoshalmára esett a választás.

Örömmel vártuk és fogadtuk azt a több mint 100 fiatalt, akik aug.16-21 között váltak kicsit jánoshalmivá. Szállást 
a Városgazda Kft, és a Mezőgazdasági Szakképző Iskola biztosított nekik . 
Egy lélek építő tábor volt ez. Délelőttönként értékes előadások, work shopok 
gazdagítottak minden érdeklődőt, majd kis csoportokban cserélhettek esz-
mét. Ebéd után a pihenést sokszor közös sport töltötte ki.S ami az újdonság 
volt más táborokhoz képest, hogy mivel szerettek volna a város életébe is 
bekapcsolódni, ezért délutánonként önkéntes munkákat végeztek. Sor került 
igy iskola takarításra, városi szemétszedésre, templom takarításra, park ren-
dezésre, raklapból bútor építésre,  a Szociális otthonban az idősekkel való 
foglalkozásra. Sok idős boldogan mesélte élete történetét,  sétáltak a park-
ban, és az ápolási feladatokba is bekapcsolódtak. De néhány családhoz is 
elmentek segíteni a ház körüli munkákban .Kapcsolatok épültek, a város 
szépült . Vasárnap a Parkerdőben közös bográcsozásra, játékra, beszélge-
tésre hívták közösségünket is. Egy csoport a polgármester urat fagatta ki a 
város vezetés, közösségépítés gondjairól. Sok-sok egymásra figyelést, elő-
zékenységet, kedvességet tapasztaltunk. Az aug.20-i ünnepség keretében 
tartott ünnepi szentmise a sok fiatal jelenlététől lett még szebb.

Otthont építettek, otthont találtak városunkban. Nagyon sok nagylelkű-
séget, befogadást, odaadást tapasztaltak az intézményvezetők, városlakók 
részéről, és hálás szívvel köszönték mindenki segítségét.

Amig itt voltak kicsit megfiatalodtunk mi is, lendületet kaptunk, több rálá-
tást városunk szépségeire, és a lehetőségekre, amivel még barátságosab-
bá, örömtelibbé tehetjük városunkat.

Malustyikné dr.Király Ibolya

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Nyári tábor a Balatonon

Augusztus végén Jánoshalma Városi Önkormányzat konzorciumi part-
nere a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-
profit Kft. szervezésében megrendezésre került a Közösségi Ház rend-
szeres látogatói számára a nyár fénypontját jelentő balatoni tábor. Az uni-
ós forrásból támogatott projekt öt éves időszaka alatt minden nyáron 25 fő 
rászoruló gyermek vehet részt az öt napos kiránduláson. A program fő cél-
kitűzése, hogy a mélyszegénységben élő fiatal generáció hasznosan és új 
élményekkel gazdagodva tölthesse a szünidejét. Az öt nap alatt az elma-
radhatatlan strandolás mellett érdekes és tartalmas programokon vehet-
tek részt a tábor lakói. A meghívott vendégek közül Lázár Péter – Kedves 
Ház pedagógiai módszer megalkotója – zenés, motivációs előadást tar-
tott, Vajda Zsolt coach pedig önismereti és képességfejlesztő gyakorlato-
kat mutatott be. Elfogadta továbbá a meghívást Pászik Krisztofer a „Bra-
zilok” című magyar filmvígjáték szereplője is, aki csapatépítő játékokkal, 
valamint a tanulás fontosságát erősítő zenés foglalkozásokkal színesítet-
te a tábort. A badacsonyi kirándulás alkalmával a kis csapat megnézhet-
te a környék nevezetességeit, illetve látogatást tettek a Fonyódi Víziköz-
lekedési Rendőrőrsre, ahol rövid teszttel ellenőrizhették tudásukat arról, 
hogy miként kell viselkedni a strandon, mikor biztonságos a fürdés, illet-
ve hogyan működnek és mit jelentenek a viharjelző fények. Ezt követő-
en rendőri kíséret mellett a vízi rendőrség csónakjait is kipróbálhatták a 
gyerekek. A túra a fonyódi Panoráma Sétánynál zárult, ahol a lenyűgöző 
balatoni kilátás mellett az északi partszakasz nevezetes hegyeiben gyö-

nyörködhettek.
A táborozás élményét fokozta továbbá, hogy a Sásdi Gyerekesély Prog-
ram Közösségi Házának fiataljai is együtt nyaraltak a jánoshalmi ifjúság-
gal, melynek révén a felejthetetlen élmények mellett 
életre szóló barátságok is szövődtek.

A program az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószámú 
„Együtt Könnyebb” komplex pre-
venciós és társadalmi felzárkóz-
tató program a gyermeksze-
génység ellen projekt keretein 
belül valósul meg.

A d ietet ikus  tanácsa i
Őszibarack 

a gyümölcsök királynője

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Ne hagyja veszni 
a párkapcsolatát!

Párkonzultáció-párterápia.
Párkapcsolatunkban számos bonyodalom, néha már kibogozhatatlannak 
tűnő gubanc keletkezhet, melyek hátterében gyakran gyermekkori (idea-
lizált) szülői mintázataink, lapulnak. A párkapcsolat mindkét fél számára 
elégedettséget hozó fejlődését gyakran megakadályozó lelki tényezők:

 — újra meg újra felbukkanó megoldatlan konfliktusaink;
 — tudattalanul követett visszatérő kapcsolati forgatókönyvek, játszmák;
 — a „harmadik” személy megjelenése: mint eltávolító vagy összeho-
zó erő;
 — a szerelmi kapcsolattal való eltérő elégedettség.

A jánoshalmi Egészségügyi Központban működő Lelki Egészség Köz-
pontban is elérhető párkonzultáció/ páterápia célja a párkapcsolatban 
meglévő értékek felszínre hozása, az aktuális konfliktus rendezése, a 
kommunikáció javítása stb.
A szakemberek egyet értenek abban, hogy a párterápiákon nem csu-
pán az eget rengető problémákat lehet megoldani, de tény, hogy vannak 
olyan élethelyzetek, amikor kifejezetten ajánlott egy terapeuta bevonása.
Milyen esetben érdemes időpontot kérni?

 ● Egyre gyakrabban apróságokon is össze tudunk veszni a párommal.
 ● A páromnak is és nekem is van gyermekünk egy korábbi kapcsolatból, 
hogyan kezeljük ezt a helyzetet és a benne keletkező konfliktusokat.
 ● A mindennapok rohanásában eltávolodtunk(?) egymástól.
 ● „Se veled, se nélküled” kapcsolati állapot.

Amennyiben a fenti jelzések között magukra ismertek, vagy csak vala-
mi hasonló tapasztaltak, esteleg párkapcsolati nehézségeik megoldásá-
ra szívesen együtt működnének egy szakemberrel, vagy párkapcsola-
tuk gazdagítását tűzték ki célul hívjanak bennünket időpontért bátran az 
alábbi telefonszámon:

06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ

dr. Horvát-Militityi Tünde – pszichológus

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Hiány-pszichológiai 
immunrendszer-

kiégés(?)
Írta: dr. Horvát-Militityi Tünde pszichológus
A szakirodalom szerint a kiégés (burn-out) egy 

globális jelenség, amely elsősorban- de nem kizárólagosan- a segítő fog-
lalkozású szakmák területén bír kifejezetten nagy gyakorisággal. Fon-
tos megjegyeznünk, hogy a kiégés fogalmának jelentése a különböző 
országokban eltérő (Schaufeli, Leiter és Maslach, 2009, idézi Szilágyi 
és Veress, 2010). Közös bennük az a megállapítás, hogy a kiégés érzé-
se/jelensége nagyon különböző tüneteket produkálhat, összességében 
egyfajta „hiány” állapotként kell rá tekintenünk. A hiány érzése az élet, a 
munka számos területére kiterjed, a személyiség szintjén az energia, az 
öröm, a lelkesedés, a megelégedettség, a motiváció, az érdeklődés, a 
lendület, az ötletek, az álmok, az összpontosítás, az általános önértéke-
lés és a humor területére is kiterjed (áttekinti Szilágyi és Veress, 2010). 

A szakirodalomban gyakran idézett kiégéskutató Freudenberger 
(1974; idézi: Hajduska, 2010) szerint a kiégés az egyik legnehezebben 
kezelhető, legveszélyesebb teljesítménykrízis. Leghatározóbb tünetei-
ként az inkompetencia-érzést, emocionális- és testi kimerültséget, a célok 
elvesztését, a csökkent produktivitást, negatív önértékelést és az empát-
iás készség beszűkülését azonosította. A kiégés jelenségének korai 
elképzeléseiben a burn-out egy negatív affektív válaszként jellemezhető, 
amely mintegy a krónikus munkahelyi stressz következményeként jele-
nik meg, a napjainkban korszerűnek tekinthető kutatások egyfajta integ-
ratív felfogást követnek, amelyben az egyéni faktorok mellett a környezeti 
tényezők egyaránt a kutatások tárgyát képezi (áttekinti Petróczi, 2007). A 
kiégés jelenségének nem törvényszerűen bekövetkező és végzetes vol-
tát hangsúlyozza Hajduska Marianna is (2010), aki miközben a kiégés 
állapotát „a hivatás depressziójának” tekinti. Hangsúlyozza, hogy tünete-
iben, súlyában és következményében a valódi depressziós megbetege-
désnek megfelelő jelentőséget kell számára tulajdonítanunk. Mindemel-
lett Hajduska felhívja a figyelmet arra is, hogy a kiégés súlyos stádiumá-
ban már nem visszafordítható(!) folyamat, ezért kétségkívül a leghatéko-
nyabb kezelési módja a megelőzés.

Az élet számos területén jelenkezező, különböző jelentőségű kihívás-
sal és ezzel párhuzamosan eltérő mértékű stresszel szembeni védett-
séghez számos személyiségtényező járul hozzá, melyek együttes pro-
tektív szerepe a szakirodalom szerint (áttekinti Torma, 2013) akkor érvé-
nyesülhet a leghatékonyabban, ha integrált, koherens egységbe szer-
veződnek. A személyiség ellenálló képességét befolyásoló struktúrát 
összefoglalóan Oláh (2005) pszichológiai immunrendszernek nevezi. A 
pszichológiai immunitás komplex fogalma, olyan aktív védettséget jelen, 
mely magában foglalja a pszichológiai immunrendszer összetett kognitív 
eszközrendszerének birtoklását és azonnali aktiválási képességét (Tor-
ma, 2013).

A kiégés elkerülhetőségét elemző kutatók azt találták, hogy a gyógyí-
tó hivatásokról való gondolkodás elmaradhatatlan összetevői a változás 
és kreativitás szükséglet és ezáltal a fejlődés, valamint az identitás ala-
kulás támogatása (áttekinti Csabai és Papp-Zipenovszky, 2015). Az átte-
kintett kutatásokban kikristályosodik, hogy a fenti igények kielégítésének 
támogatása a pszichológiai immunitást segítő védőfatorként szerepelnek 
a gyógyító hivatás normatív kihívásaival való megküzdés során és szig-
nifikáns hatást gyakorolnak a kiégési mutatók csökkentésére. 

Hivatkozások:
Csabai M. – Papp-Zipernovszky O. (szerk.) (2015) Gyógyítók egészsége: A hivatás 
kihívásai és a változás lehetőségei Budapest: Oriold és tsai – A Gyógyító Nőkért Ala-
pítvány.
Hajduska M. (2010) Krízislélektan.ELTE Eötvös Kiadó.
Oláh A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény: belső világunk megismeré-
sének módszerei. Budapest, Trefort Kiadó. 
Petróczi E. (2007): Kiégés — elkerülhetetlen? Eötvös József Könyvkiadó, Budapest
Torma B. (2013): Pedagóguspályák – Utak és lehetőségek a kiégés és szakmai kitel-
jesedés között. Alkalmazott Pszichológia, 3. 7-25.
Veress E., & Szilágyi Gy. (2010): A magyar-román határmenti térségekben élő pedagó-
gusok lelki egészségének vizsgálata. In: Határmenti pedagógus közösségek interkul-
turális kompetenciáinak erősítése (pp. 37-63). Nagyvárad: Asociaţia Culturală Lectio.

„Döntöttem: szeretek”  

Fiatalok tábora Jánoshalmán 
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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

SZEPTEMBERI AKCIÓJA
Bonux mosópor (1,5 kg): 699.-
Olvasó szemüvegek:  299.-
Színes kés tokkal:  150.-

További akcióink üzletünkben!

Virágföldek, cserepek széles választékban!

2019. szeptember   
hónapban 
18-án lesz 

kirakodó vásár

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!

Komáromi Lajos  élt: 69 évet
Binszki Sándorné  
sz: Nagy Margit élt:91 évet
Vancsik Ferenc élt: 91 évet
Zámbó Györgyné 
 sz: Dági Mária élt: 85 évet

Bánfi Jánosné 
sz: Békefi Mária élt: 75 évet
Tipari Istvánné  
sz: Bernát Julianna Katalin élt: 72 évet
Bernát István  élt: 72 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá
sá ból 2019. augusztus 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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A Jánoshalmi Horgász Egyesület ebben 
az évben is megrendezte a szokásos nyá-
ri horgásztáborát, melyet már 5 éve a saját 
kezelésben lévő, Fürdő utcában találha-
tó Strand tónál tudtunk megvalósítani. 18 
horgászpalánta tölthetett el öt feledhetet-
len napot a vízparton. Közülük sokan már 
évek óta részt vesznek ezeken a táboro-
kon, de voltak újak is. Így a többség már 
szinte „profi” pecás, de ahogy a mondás is 
tartja: „A jó pap is holtig tanul”, ez alapján 
most is tudtak tanulni új fortélyokat, tech-
nikákat, amivel talán sikeresebben tudják 
majd a jövőben becsapni a pikkelyeseket. 
A horgászat mellett a fegyelemre, a rend-
re is neveltük a gyerekeket, hiszen a víz-
part, a természet ez megköveteli. A hét 
folyamán belekóstolhattak a különféle hor-
gásztechnikákba, megismerhették Magyar-
ország legjellemzőbb halait, azok életmód-
ját, illetve a jelenleg érvényben lévő horgá-
szatot érintő alapszabályokat (tilalmi idők, 
méretkorlátozások, stb.). A pénteki horgász-
versenyen tudta mindenki bizonyítani, hogy 
mit sajátított el a héten. A tábort az éjsza-
kai horgászattal zártuk. Köszönetet monda-
nék a segítőknek: elsősorban Hajnal Bálint-
nak, aki az első perctől az utolsóig rendü-
letlen helyt állt és ott volt a gyerekek között, 
Kalamár Zsófinak, aki ahogyan a munká-
ja engedte, kijött, sőt pénteken finom pala-
csintát is sütött nekünk, Csima Daninak, aki 
szintén jó tanácsokkal tudta ellátni a jövő 
horgász nemzedékét és Kasziba Katalin-
nak, aki munka után szintén erősítette a 
felügyeletet. Pályázati segítséget is kap-
tunk, ezért megemlítendő, hogy a program 
az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 kódszámú 
pályázat támogatásával valósult meg.

Komáromi Róbert

Önkormányzatunk a Fogathajtó verseny szervezésére idén is támogatást nyújtott a Jánoshalmi Sportlovasok Egyesületének, 500.000Ft 
keretösszegben. A nyári rendezvények között idén is nagy sikerrel került lebonyolításra a verseny. Gratulálunk a szervezőknek!

A JFC felnőtt, valamint U-19-es csapa-
ta az őszi  bajnoki szezont augusztus 18-n 
kezdte. ( az első fordulóban a JFC szabad-
napos volt.)

Előtte azonban a Magyar Kupában a 
Kerekegyháza csapatát fogadtuk 

Jánoshalmi FC- Kerekegyháza  
5:3 (3:3)

Csapatunk a két új játékossal kitűnően 
kezdett. A 13. percben már 3:0 volt az ered-
mény. Sorra érkeztek a jó indítások csatá-
rainknak,s csak a szerencse mentette meg 
az újabb góloktól vendégeinket. A nézőté-
ren elégedettség ,gyakori taps volt a jel-
lemző reakció. Aztán -mivel játékosaink azt 
hitték megvan a meccs-jött a pofon. Két 
ügyes támadás végén 3:2-re felzárkózott a 
Kerekegyháza. Még mielőtt rendezte volna 
sorait csapatunk  védelmi hibából ismét gólt 
kaptunk. Valószínüleg Nenad Florin mes-
ter  a szünetben nem sokat dícsérte csa-
patát, mert  a második játékrész már ismét 
a helyi csapat fölényéről szólt,s ezt 2 gól-
lal kifejezésre is juttatták Harnosék. Csapa-
tunk tehát már csak egy győzelemre van az 
országos főtáblától.

 Váratlan és nagyon 
bosszantó vereség 

Akasztón
08.18: 

Felnőtt megyei I. o. mérkőzés
Akasztó-Jánoshalmi FC 3:1 (2:0)

A JFC gólszerzője: Harnos Zoltán Dániel
A mérkőzésen kontra támadásokra ját-

szó hazaiak megtréfáltak bennünket, s tel-
jesen megérdemelték győzelmüket az ener-
váltan, elképzelés nélkül támadó csapa-
tunkkal szemben.

Nenad Florin:- Sajnálom, hogy ilyen rosz-
szul ment a játék, Gratulálok az Akasztó-
nak.

U-19-mérkőzés.
Akasztó-Jánoshalmi FC  1:5 ( 1:1)

A JFC gólszerzői. Délceg Dusán 2, Pálfi 
Norbert2, Nagy Zoltán Béla

Fenyvesi Ferenc edző: A teljesen átala-
kult csapatom a második játékrészben ját-
szott jól, és eredményesen. Gratulálok a 
fiúknak.
Izzadság szagú győzelem

08.25.
Felnőtt megyei I.o. mérkőzés

Jánoshalmi FC- Szabadszállás 
 2:1 (2:0)

Gólszerzőink: Szabó Szilárd, Harnos Zol-
tán Dániel

Nenad Florin vezetőedző:-Ez a mérkő-
zés bebizonyította: soha nem szabad  a 

vezetés birtokában kihagyni, az ellenfe-
let lenézni!

U-19 mérkőzés

Jánoshalmi FC- Szabadszállás 
14:0 (3:0)

A JFC gólszerzői: Nemes Martin 4, 
Becze Flórián 4,  Délceg Dusán2, Pálfi Nor-
bert 2, Király Kevin Péter, Fenyvesi Bálint.

Fenyvesi Ferenc edző: - A nagy hőség 
ellenére jó iramú mérkőzést játszottak a 
fiúk. Gratulálok csapatomnak.

08. 28
Magyar Kupa mérkőzés 

Kiskunfélegyháza- Jánoshalmi FC 
2:0 ( 1:0)

 Sajnos ez a mérkőzés- a képet illetően- 
hasonlított a tavaszi bajnokira.

Most is letámadást játszottunk,s ellenfe-
lünk az első húsz percben egyetlen ellen-
támadást tudott csupán felépíteni. Mind-
ez azonban semmit nem ér gól, gólok nél-
kül. A félidő előtt egy megpattanó lövésből 
szerencsés előnyhöz jutott a Félegyháza. 
A második játékrész is jánoshalmi mezőny-
fölénnyel telt el . Mindkét támadónk erőtle-
nül alul diszponáltan játszott és nem tud-
tunk gólt szerezni. Aztán ahogy az már len-
ni szokott: egyetlen valamire való kontratá-
madását góllal fejezte be  ellenfelünk.

A kupából kiestünk – tegyük hozzá: saját 
magunkat vertük ki. Remélhetőleg  min-
denki levonja a tanulságot, s a bajnokságra 
koncentrál ezután.

09.01
Felnőtt megye I. o. mérkőzés

Kecskeméti LC–Jánoshalmi FC  
0–3 (0–1)

Gól szerzőink: Gáspár Adrián 4’, Szabó 
Szilárd 69’, Andelic Nemanja 77’ perc.

Florin Nenad: – A mérkőzés egyik pozití-
vum, hogy beállíthattam két ifistát. Nemes 
Martin ma debütált, bajnokin Délczeg 
Dusán is. Szeretnénk minél több fiatalt 
beépíteni a csapatba, az is igaz, hogy erre 
most rá is voltunk kényszerítve. Ez a győ-
zelem nagyon jól jött nekünk, gratulálok a 
csapatomnak hozzá. Különösen azért, mert 
hat alapjátékosom sérült, ráadásul öt közü-
lük igen súlyosan, tehát nagyon nagy kér-
dés, hogy nélkülük hogy fogjuk-e bírni a 
tempót, mert egy olyan megye egyes csa-
patnak, amely tizenkilenc fős kerettel ren-
delkezik, ez sok. Kupameccsek már nem 
nehezítik a dolgunkat, próbálom frissíteni a 
csapatot, és közben imádkozom, hogy töb-
ben ne sérüljenek le.

Horváth Mihály 
elnök

Horgásztábor a Fürdő utcábanA JFC augusztusi 
eredményei

Nagy sikerű verseny volt
SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS

DR. VASS PÉTER
szemész szakorvos, vezető főorvos, 

szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062

Jánoshalmán,  Orcy utca 72 
alatti háromszobás CSALÁDI 

HÁZ ELADÓ!
NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 

GAZDÁLKODÁSRA KIVÁLÓAN 
ALKALMAS.

Gázfűtés, füdőszoba van,  szennyvíz 
rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414A MINDENNAPOKRA!
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Min dent egy he lyen?  

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

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Kristálycukor 1/1  199.– 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

Óriási dinnye akció
Az akció szeptember 2-től szeptember 14-ig,  

valamint a készlet erejéig tart!

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 ellátá-
sát 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, illet-
ve 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)

Anya köny vi hí rek

született:

házasságot kötött:

2019. augusztus hónapban

Dr. Kadocsa Márta és 
 Vojnics- Rogics Milán

Taskovics Györgyi – Suba Zsolt
Galambos Nancy – Balázs Sándor
Kardos Alexandra – Szabó András

Friesz Klaudia – Demsa Roland
Egy pár nem járult hozzá  

nevük közzétételéhez.

Jánoshlama 
Város 

Önkormányzati 
Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen 

hivószáma: 
06-77/401-070

Kanalas Nelli Vivien (anyja neve: Kana-
las Vivien), Pusenszki Dorka (a.n.: Nagy 
Liliána), Csámpai Márk Dániel (a.n.: 
Csámpai Beatrix). Tóth Luca (a.n.: Sze-
keres Melinda), Torma Adrián Kevin 
(a.n.: Benkovics Elizabeth).

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

In memoriam 
Péter László

Dr. Péter László irodalomtörténész, nyelvész, várostörténész, folkloris-
ta, a Tiszatáj folyóirat névadó főszerkesztője. 2019. július 30-án elhunyt.

1926. január 21-én Jánoshalmán született a Nagypál és a Tulipán utca 
sarkán álló házban. Apja csendőr őrsparancsnok volt a községben, majd 
Szeged környékére helyezték, iskoláit már Szegeden végezte.

1945-től tanársegéd a szegedi egyetemen.
1947-ben bölcsész doktorátust, 1948-ban tanári oklevelet szerzett.
1950-1951-ben Karcagon, 1952-től Makón múzeumigazgató volt. 

1954-től a szegedi egyetemi könyvtár, 1958-tól a magyar irodalomtörté-
neti tanszék, 1961-től a Somogyi-könyvtár, 1986-tól a MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetnek munkatársa.

1990-1996 között a szegedi egyetem tanára volt. Az irodalomtudo-
mány kandidátusa (1967), doktora (1991).

A szegedi klasszikusok (Tömörkény, Móra, Juhász Gyula) életművét kutatta. Közel száz könyv kötődik a 
nevéhez, vagy úgy, mint szerző, vagy mint szerkesztő. Főszerkesztője volt az 1994-ben megjelent Új magyar 
irodalmi lexikonnak (1-3. kötet).

1996-ban vonult nyugdíjba. Nyugdíjazása után is több könyve jelent meg.
Az utóbbi időben tervei között szerepelt az 1963-ban megjelent Juhász Gyula kötet kritikai kiadása, sajnos 

ezt az álmát már nem tudta megvalósítani.
A szakmai közvélemény mindig is számon tartotta eredményeit, érdemeit kitüntetésekkel ismerte el: Kodály 

emlékérem (1983), a Művészeti Alap irodalmi díja (1984), Toldy Ferenc-díj (1989), ’56-os emlékérem (1991), 
Szeged díszpolgára (1992), Szinnyei József-díj (1993), a Szegedért Alapítvány fődíja (1995), Tiszatáj-díj (1996), 
a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje (2001), Klebelsberg-díj (2001), Jánoshalma Város Tisztelet-
beli Polgára (2010).

Péter László nem szakadt el szülőfalujától, figyelemmel kísérte fejlődését, visszajárt a rokonokhoz, ismerő-
sökhöz. A Városi Könyvtárban és a Radnóti Miklós Gimnáziumban sokszor tartott előadásokat, rendhagyó iro-
dalomórákat.

Egy tanulmánykötetben – Halmok és havasok. Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére 
(2004) – megjelent vallomásával búcsúzunk tőle:

Tiszteletbeli jánoshalmi
Jánoshalmán még csak motyogtam. Beszélni, írni, olvasni Mindszenten tanultam meg, ezért anyanyelvem 

nem ë-ző, hanem ö-ző. Öt év után, már 1933-ban apámat a Szeged melletti Szőregre helyezték, így én is ott 
tanultam tovább, onnan jártam be Szegedre gimnáziumba, egyetemre. Azóta is itt élek.

Míg keresztszüleim és Dobos Mihályék éltek, az Anna-napi búcsúra rendszeresen hazajártunk. A negyvenes 
évek elején kerékpáron. Hajnali négykor, hűvössel indultunk nénémmel, bátyámmal, s délre odaértünk. Több-
ször nem Mélykút felé kerekeztünk, hanem Kisszállásról a homokos földút mellett a partoldalon húzódó kes-
keny, szilárd talajú kerékpárúton. Egyszer, emlékszem, ott találkoztunk Dobos Mihállyal, amint kocsin éppen a 
tanyáról tartott befelé a faluba. Nagy volt az öröm, e véletlenen…

Mélykút felé, az országúttól távol esett Végh Mihály tanyája. Apámék szállásadója már nem élt, őt nem ismer-
tem. Azonos nevű fiát azonban igen. Azóta ő is meghalt; de remélem Anna lánya, és szintén az apja nevét vise-
lő fia még él, hiszem korombeliek. Végh Mihály látott egyszer vendégül a tanyáján. Egy láda sört vittünk ki a 
kocsin. Ez nekem akkor hallatlan gazdagságnak látszott. Máig orromban van a birkasajt illata.

Sorsom elsodort Jánoshalmától, de gyakran daloltam:

Emlékét megőrizzük.
Vavró Istvánné  ny. könyvtárig.

Jánoshalmi gyerek vagyok,
Jánoshalmán születtem,
Kiskoromtul a nagykoromig
Benne fölnevelődtem.

Kilenc zsandár kísér engëm,
A jánoshalmi főuccán,
Még akkor is betekintëk
A kisangyalom ablakján.

Baleset sorozat az 5412-es úton. 
Augusztus 30-án két baleset is történt. 
Pénteken délelőtt Borota közelében 
ütközött egy fát szállító kamion és egy 
Renault, a személyautó 36 éves veze-
tője elhunyt. Még ugyan ezen a pénte-
ki napon délután Kiserdőnél egy Opel 
Agilának ütközött egy Isuzu kisteher-
autó. A karambol során az Opel veze-
tője súlyosan megsérült.

Helyszíni információink szerint a 
személyautó sofőrje lehúzódott az út 
szélére telefonálni, ezt vélhetően nem 
vette észre a mögötte haladó kisteher-
autó sofőrje és hátulról az autó jobb 
oldalának ütközött, majd az út menti 

árokba borult. A személyautót veze-
tő hölgyet súlyos sérülésekkel szál-
lították a mentők a kiskunhalasi kór-
házba. A kisteherautó sofőrje stá-
bunknak azt mondta, nem emlékszik 
semmire.

Az árokba borult járművet a János-
halmi Önkormányzati tűzoltók állítot-
ták a kerekeire, majd felvontatták az 
úttestre és áramtalanították

2019. augusztus 31-én nem sok-
kal 16 óra előtt. Kunfehértó és János-
halma között. egy motoros Kawa-
sakijával  tartott Kunfehértó irányá-
ba, amikor egy előzés után elvesz-
tette az uralmát a sportmotor fölött. 
Nagy sebességgel lehajtott az úttest-
ről, majd egy akácfának csapódott. A 
helyszínre mentőhelikopter érkezett, 
próbálták a motorost újra éleszteni, 
de a 25 éves jánoshalmi fiatalember 
olyan súlyos sérüléseket szerzett, 
hogy a helyszínen életét vesztet-
te. Információink szerint a férfi nem-
rég vette a motorját, amire, a baleset 
kapcsán kiadott hivatalos közlemény 
szerint, nem rendelkezett érvényes 
vezetői engedéllyel.

 A balesetek körülményeit a Kis-
kunhalasi Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya vizsgája.

Szörnyű balesetek 
Jánoshalma közelében


