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Az elmúlt időszakban is az ütemtervnek megfelelően haladt a csatorna-
fektetés a városban. A szennyvíztisztító telep építése is folyamatban van a 
régi tisztító telep melletti üres önkormányzati területen. Az önkormányzat és 
a munkákat felügyelő Mérnök szervezet rendszeresen ellenőrzi a kivitelezést. 
Minden felmerülő problémára megoldást kíván találni a beruházó. Több alka-

lommal nyomatékosan meghatározásra került a kivitelezőnek az építési mun-
kák utáni eredeti utcakép helyreállításának a kötelezettsége. Ezt a következő 
időszakban fokozottan ellenőrizni fogja a felelős műszaki ellenőr.

Továbbra is a kivitelezőnek tájékoztatási és egyeztetési kötelezettsége van 
a lakosokkal, mind a házi bekötések, mind a munkavégzések tekintetében. A 
tájékozódás segítésére a zöld számon – 06/80-630-072 - munkaidőben kér-
hetnek tájékoztatást, vagy feljegyeztethetik problémájukat.

Az egyedi problémákat a leendő üzemeltető minden szerdán délelőtt hely-
színi bejárással kezeli. Ezeket előzetesen a ZÖLD SZÁMON be kell jelenteni.

Kérjük továbbá azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknek 
a csatorna hozzájárulásban elmaradásuk van, rendezzék azt, 
ugyanis a Társulat végrehajtási eljárást indít a nem fizetőkkel 
szemben. Minden szükséges információt megkaphatnak a Tár-
sulat irodájában, vagy a zöld számon.

Az ügyfélfogadás helye: Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Telefon: 06-77/401-001
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda, péntek 08.30-12.00 óra között
Kedd 13.30-17.00 óra között
Csütörtök szünnap

JÁNOSHALMI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

Jánoshalma idén ünnepli újkori város-
sá nyilvánításának 25. évfordulóját. Mint 
a város történelméből ismeretes, 1807. 
december 11-én a Bécsben kelt kirá-
lyi kiváltsággal Jankovác már korábban 
mezővárosi rangra emelkedett. Mezővá-
rosi jellegét 1886-ig megtartotta, mikor is 
országos rendelettel az ilyen települési 
jogot megszüntették.

1989. március 1-i dátummal János-
halmát a Magyar Népköztársaság Elnö-
ki Tanácsa várossá nyilvánította. Váro-
sunk, ha nem is napra pontosan, de 
egyidős a magyar rendszerváltással. 25 
esztendő a történelemben morzsányi 
idő. Számunkra, ma itt élők számára 
azonban egy lehetőségekkel, tervekkel, 
munkával gazdag időszakot jelentett ez 
a negyedszázad.

Az egypártrendszerből politikai sok-
színűségnek, a gazdasági élet területén 
a szocialista tervgazdálkodásból soro-
zatos struktúra- és egyéb változások-
nak lehettünk tanúi. Szinte minden más 
ma már, mint 25 évvel ezelőtt. Minden 
bizonnyal mindenkiben átértékelődött a 
múltról alkotott kép, és napról napra formálhatóvá válik a holnap. Nyilvános-
ságra kerültek a múlt kor dokumentumai, megjelennek a jövőt rejtő lehető-
ségek.

25 év. Megállunk. Hálát adni az Istennek azért, amit elértünk, köszöne-
tet mondani az alkotó embernek azért, amit két keze munkájával, akaratával, 

tehetségével véghez vitt. Megállunk, múltat értékelni, jövőt tervezni, ünne-
pelni. 

A város jelenlegi polgármestereként megköszönöm elődeim; Szakál Lajos, 
Kiss György, Rapcsák András polgármester urak városunkért végzett áldoza-
tos munkáját. A magam részéről hatalmas felelősségnek, és megtiszteltetés-

nek érzem, hogy Jánoshalmáért az elmúlt 
8 esztendőben dolgozhattam, és dolgozha-
tok Egyúttal megköszönöm városunk egy-
kori Önkormányzati Képviselő-testületi tag-
jainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
hogy a településünkön élő lakosság érde-
keit képviselték, ügyeiket legjobb tudásuk 
szerint intézték. Elismerés illeti a települé-
sünkön kitüntető címben részesült díszpol-
gárokat, tiszteletbeli polgárokat, az egész-
ségügyben, az oktatásban, a szociális szfé-
rában, a kulturális élet területén, a sport-
ban, a különféle vállalkozásokban dolgozó, 
sokak által megbecsült személyeket, akik 
a maguk szakterületén kiemelkedően telje-
sítettek. Nagyon örülök, hogy néhányukat 
személyesen is volt alkalmam köszönteni.

Kedves Jánoshalmiak!
Mindannyiunk vágyát, reményét fejezem 

ki, amikor a jubileumi év kapcsán települé-
sünknek további fejlődést, folytonos előre-
haladást, lakóinak dolgos hétköznapokat, 
munkájuk eredménye fölött érzett megelé-
gedést, meghitt ünnepeket, és mindehhez 
jó egészséget kívánok!

Czeller Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkor-

mányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a Homokhát-
sági Hulladékgazdálkodási Kft-vel a hulladékszállítási 
közszolgáltatás végzésére kötött szerződését felmond-
ta. Egyben a szolgáltatás végzésére új közszolgálta-
tási szerződést kötött, a Felső-bácskai Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Közszolgáltató Kft-vel és a Kun-
ság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A 
hulladékszállítás megszokott rendjében nincs változás.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

Jánoshalmi Napok 2014
Városunk 25 éves

MÁR AZ ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ IS ÉPÜL!

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet értelmében Jánoshalma Város Önkormány-
zata június 12-i ülésén döntést hozott a települési értéktár bizottság létreho-
zása ügyében.

A Rendelet 3.§ értelmében az értéktár bizottság működési szabályzatát a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. 

Az értéktár bizottság
a) legalább három tagból áll;
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás orszá-

gos módszertani  intézményét,  továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosí-
tásával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket;

c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékeny-
ségéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szüksé-
ges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az álta-
la jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi 
Értéktár Bizottság tagjainak, a mindenkori Oktatási, Művelődési, Sport 
Bizottság és a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság tagja-
it határozta meg.

A Képviselő-testület döntése egyúttal a helyi Értéktár létrehozására is 
vonatkozott. A bizottság feladata a települési értékek felvétele az Értéktár-
ba. A helyi értékek adatait a települési Értéktárban az alábbi szakterüle-
tenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai 
–  beleértve  az  erdészet,  halászat,  vadászat  és  állategészségügy  területét  –,  különö-
sen  a mezőgazdasági  termékek  és  az  élelmiszerek,  a  borászat,  továbbá  az  állat-  és 
növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, termé-
szetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynö-
vények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet  tudatos építési munka eredményeként  létreho-
zott,  illetve  elhatárolt  épített  (mesterséges)  része,  amely  elsődlegesen  az  egyéni  és 
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő kör-
nyezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások:  az  ipari  termelés  –  beleértve  a  kézműipart, 
kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológi-
ák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett sze-
mély- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az 
irodalom, a  tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz,  filmművészet, 
iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingat-
lan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlé-
kek és  régészeti  lelőhelyek, nemzeti és  történelmi emlékhelyek, világörökségi hely-
színek;

f) sport:  a  fizikai erőnlét és a  szellemi  teljesítőképesség megtartását,  fejlesztését 
szolgáló, a  szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett  formában,  illetve ver-
senyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különö-
sen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, külö-
nösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és 
geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek 
és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kap-
csolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tár-
gyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termé-
kek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Az Értéktárba való felvételre a Képviselő-testület, valamint a Helyi Értéktár 
Bizottság várja a lakossági észrevételeket.

A Bizottság kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy javaslataikat a titkarsag@
janoshalma.hu e-mail címre küldjék be „Javaslat a Helyi Értéktárba való fel-
vételre” címzéssel, értelemszerűen a kategória megjelöléssel és a megfelelő 
szöveges indoklással együtt.

Megalakult a helyi 
Értéktár Bizottság

mailto:titkarsag@janoshalma.hu
mailto:titkarsag@janoshalma.hu
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Jánoshalma város önkormányzata szervezésében a 2014. évi Jánoshal-
mi Napok rendezvénysorozat az Imre Zoltán Művelődési Központban júni-
us 26-án, csütörtökön Helytörténeti fotókiállítás megnyitójával vette kezdetét. 

Mint ismert Jánoshalma ebben az évben ünnepli várossá nyilvánításának 25. 
évfordulóját. Ez a rendezvény a jubileumhoz kapcsolódott. 

Dr. Karsai Ferenc nyugalmazott tanár úr, Jánoshalma történetének legjobb 
ismerője mutatta be településünk elmúlt 25 évét szóban, képek segítségével. 

A rendezvényt a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Iskola alkal-
mi kórusának műsora, Nánainé Varga Krisztina felkészítésével, majd Czeller 
Ágnes zongora-, azt követően pedig  Nagy-Lukács Doroti fuvolajátéka és végül 
a Mezei Csokor Népdalkor jánoshalmi népdalcsokra színesítette 

Az ünnepség végén Czeller Zoltán polgármester út ajánlotta a megjelen-
tek figyelmébe a fotókat, majd ajándékokat adott át Dr. Karsai Ferencnek és 
Magyari Lászlónak a kiállítás megszervezéséért és közreműködésükért. 

A fotó kiállítás után az önkormányzat a Diákélelmezési konyhán látta ven-
dégül a település egykori polgármestereit, képviselőit és a  v címben része-
sült, sokak által megbecsült személyeket. 

Június 27-én a főtéri szabadtéri színpadon Jánoshalma gyöngyszemei, a civil szervezetek, az iskolák ének- és tánccsoportjai mutatták be értékeiket.  A 
25 éves jubileumi ünnepségsorozat ünnepélyes megnyitóján a testvértelepülésekről érkezett küldöttségek vezetői köszöntötték városunk polgárait és átadták 
ajándékaikat az ünnep kapcsán. Czeller Zoltán polgármester a negyedszázados évfordulóra készült emlékplakettel köszöntötte a vendégeket. A polgármes-
ter megköszönte a rendezvény közreműködőinek, fellépőinek és szervezőinek munkáját. Minden fellépő csoportnak egy-egy 25 éves jubileumi tortát adott át, 
amiket Ménkű Zoltán helyi cukrászmester készített. Czeller Zoltán külön megköszönte Lengyel Antalné Marikának a Magyarok vására megszervezését. Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő köszöntője után Kovács Kati Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar előadóművész, énekesnő, színésznő, dalszerző, a 
magyar könnyűzenei élet kiemelkedő, mára már legendás énekes lépett színpadra. Hatalmas közönség sikert aratott.  Szabadtéri diszkó – Leon Jr és a Wel-
come együttes koncertje zárta a pénteki napot. 

Jánoshalmi Napok 2014

Mezei Csokor Népdalkör

Pöndölösök Pöndölösöket kisegítő férfiak. Földes András nyakában egy 100 éves gitár, 

A Hunyadi János Általános Iskola szereplői köszönik meg a tapsot

VM Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjainak táncosai

Kovács Kati koncertjének egy pillanata

 Gyermeklánc Óvoda Tehetségműhelyének szereplői veszik a tortát

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola műsorának fináléja

Megnyitón a Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjai - palotást táncoltak

Szabadtéri diszkó s– Leon Jr. (a felvétel archív)

Új Pávakör
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A Jánoshalmi Napok programkínálata minden korosztály számára megfelelő, kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást igyekezett nyújtani. Június 28-án a testvértelepülésekről érkezők léptek színpadra. Délvidéki, lengyel, kárpátaljai művé-
szegyüttesek, amatőr művészeti csoportok produkciói tették színessé és teljessé az ünnepet. Ünnepélyes színfoltja volt a délutánnak, amikor Bácska-Topolya polgármestere, Kókai Mernyák Melinda asszony köszöntötte a jánoshalmiakat, azt 
megelőzően, hogy a két település közötti testvérvárosi szerződés aláírásra került. A város Főtéren összegyűlt sokaság a színpadon felsorakozó topolyai Cirkalom táncegyüttes tagjaival együtt énekelte a magyar himnuszt.

A nap végén a temerini 3+2 zenekar 30 éves jubileumi koncertjére megtelt tér. Sokak számára ezzel még nem ért véget a program, a Kékingesek virradatig húzták a talpalávalót.

Városunk 25 éves

Korondiak ajándékát Ravasz Ferenc alpolgármester adta át.
Ennek a regionális zászlónak a használatát a román kormány is engedélyezte 

Marta Wiktor - Kozdrona a lengyel küldöttség vezetője Nawojova testvérvá-
rosi üdvözletét adja át Czeller Zoltán polgármesternek

Szenttamás ajándékát Fenyvesi István nemzetközi és regionális tanács-
nok adta át.

ALbert Tibor Tusnádfürdő polgármestere székely zászló mintájára 
készült sálat adományoz

Rafajnaújfalu polgármestere, Antal József, az aratáshoz stílusosan, egy 
„25 éves Város Jánoshalma” feliratú kenyeret adott át. 

Lengyel testvérvárosunk, Nawojowa műsora

Kárpátaljai testvérvárosunk, Rafajnaújfalu fellépése

Bácskatopolyai Cirkalom Táncegyüttes fergeteges műsorából

Temerini Szirmai Károly Magyar Művelődé-
si Egyesület zenés-táncos műsora

3+2 együttes 30 éves jubileumi koncertje

Készül a finom étek az alkalmi főző helyen

Magyarok vására a templom előtti részen

Városunk kettő volt (Kiss György és Szakál Lajos) és jelenlegi  
polgármestere Czeller Zoltán a jubileumi torta mellett 

Kókai Mernyák Melinda  Bácska-Topolya polgármestere  
köszönti a jánoshalmiakat

Kókai Mernyák Melinda és Czeller Zoltán polgármesterek írják alá  
a Bácska-Topolya és Jánoshalma közötti testvérvárossi szerződést 
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jogvédelmi képviselők 
bemutatása

Megismerhettük a Jánoshalmi Járás területén dolgozó jogvédelmi képvi-
selőket. 2014. június 16-án a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala lakossá-
gi fórumot szervezett, ahová meghívta a járás településeinek szociális, gyer-
mekvédelemi, egészségügyi és egyéb érdeklődő szakembereit valamint a 
járás területén élő állampolgárokat. Jánoshalmán, az Imre Zoltán Művelődési 
Központban tartott rendezvényre elfogadta a meghívást  

Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 
Dr. Komjáti Andrea betegjogi képviselő és
Nagyné Kutor Veronika ellátott jogi képviselő is. 

A három jogvédelmi képviselő feladata nem csak járásunk területére, 
hanem 1-2 megyényi földrajzi területre terjed ki, ezért örültünk annak, hogy 
egyszerre mindhárman el tudtak jönni hozzánk és bemutatkoztak, ismertették 
feladataikat, elmondták milyen ügyekben lehet segítségüket kérni. A jogvédel-
mi tevékenység mellett kiemelten fontosnak tekintik a lakosság, és az intéz-
ményekben dolgozók jogtudatosságának növelését.                                                                                      

Akik nem tudtak részt venni a rendezvényen az alábbi elérhetőségeken 
léphetnek kapcsolatba a jogvédelmi képviselőkkel és kérhetik segítségüket: 

Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő elérhetősége: 
Tel.: 06/20 489-9623
e-mail:  lusztig.ilona@obdk.hu

Komjáti Andrea betegjogi képviselő elérhetősége: 
Tel.: 06/20 489-9537
e-mail: komjati.andrea@obdk.hu

Nagyné Kutor Veronika ellátott jogi képviselő elérhetősége: 
Tel.: 06/20 489-95600
e-mail: kutor.veronika@obdk.hu

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

FÖLDHIVATALI, 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS 

FOGYASZTÓVÉDELMI 
ÜGYFÉLFOGADÁSOK 

A JÁNOSHALMI
JÁRÁSI HIVATALBAN

Kihelyezett ügyfélfogadások időpontjai a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalánál:

földhivatali ügyfélfogadás minden szerdán
8-12 óra között

nyugdíjbiztosítási 
ügyfélfogadás

minden hónap második 
péntekén 8-12 óra között

(legközelebb 2014.07.11-én)

Fogyasztóvédelmi 
ügyfélfogadás

Minden hónap első hétfőjén
9-12 óra között

(legközelebb 2014.07.07-én)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében
Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Hivatalosan is itt a nyári szünet, és azok a gyerekek, akik elmúltak 15 éve-
sek, most megalapozhatják az egész évi költőpénzüket, vagy kiegészíthetik a 
zsebpénzt egy kis saját keresettel. A nyári munka és a különböző iskolaszö-
vetkezetek egyre elterjedtebbek, sokan még sincsenek tisztában azzal, mire 
figyeljenek, mikor a gyerek munkába áll.

Életkor
Fő szabályként a Munka törvénykönyve az irányadó, ami szerint az léte-

síthet munkaviszonyt, aki 16. életévét betöltötte. Viszont az egyik kiegészítés 
szerint iskolai tanítási szünetben (nem csak nyári szünetben, hanem akkor is, 
ha nincs tanítás) már 15. életévét betöltött, nappali tagozatos iskolába járó 
diák is dolgozhat.

Ezekre lesz szüksége:
Adóazonosító jel
Vannak olyan iratok, amelyekre biztos, hogy szüksége lesz gyermekének, 

bárhova is megy dolgozni. Az egyik legfontosabb, hogy legyen adóazonosí-
tó jele, azaz igényeljenek neki adószámot. Ezt a NAV-nál tudják megtenni, és 
hamar hozzájuthatnak az adókártyához, amivel aztán kezdődhet is a továb-
bi ügyintézés.

Bankszámla
Ha gyerekének még nincs bankszámlája, nyissanak azt is, hiszen a jöve-

delmét átutalással fogja megkapni. Érdemes utánanézni, hogy diákoknak, fia-
taloknak milyen számlacsomagokat tudnak ajánlani a bankok, mert a legtöbb 
helyen nagyon kedvezményes, vagy akár ingyenes számlavezetési díjas cso-
magokat is találhat.

Egészségügyi kiskönyv
Bizonyos munkákhoz szüksége lesz egészségügyi kiskönyvre is, ezzel 

együtt tüdőszűrésre is el kell mennie. Néhány iskolaszövetkezetnél ked-
vezményesen lehet részt venni üzemorvosi vizsgálaton, de érdemes előtte 
érdeklődni, hogy háziorvosi igazolást elfogadnak-e. Munkába állás előtt pedig 
kérdezzenek rá, kell-e valamilyen speciális egészségügyi igazolás, amit a 
gyereknek vinnie kell magával.

Hol keressen?
Arra is van lehetőség, hogy akár hirdetés útján, akár ismerős által ajánlott 

helyen vállaljon alkalmi munkát a diák, de legbiztonságosabb módja annak, 
hogy minden rendben menjen, ha iskolaszövetkezeten keresztül megy dol-
gozni a gyerek. Igaz, ekkor van némi szövetkezeti tagsági díj, de a legtöbb 
nagyobb cég is elsőként ezeket a szövetkezeteket keresi meg, ha diákokat 
szeretnének foglalkoztatni.

Legyen minden lepapírozva
Írásos munkaszerződés egyrészt kötelező, másrészt mind a munkaadót, 

mind a munkavállalót védi, és segít abban, hogy az első nyári munkák ne 
legyenek egyenlőek a rémálommal. Az alakiság mellett (szerepeljen rajta cég-
név, hiteles cégszerű aláírás, pecsét) a tartalomra is figyeljenek oda. Érde-
mes a szülőknek is áttanulmányozni, mielőtt aláírja a gyerek, hogy minden 
pontot rendben találnak-e. Fontos, hogy szerepeljen benne a munkavégzés 
helye, ideje, heti óraszáma, alapbére és a munkaköri leírás. Szerepelnie kell 
a szerződés tartamának is, és hogy teljes vagy részmunkaidős állásról van 

szó. Fontos tudni, hogy a munkaviszony létrejöttét az adóhatóság felé is be 
kell jelentenie a munkáltatónak legkésőbb a munkába állás napjáig, hiszen e 
nélkül fekete foglalkoztatásnak minősül, ráadásul, ha ne adj isten, munkahelyi 
baleset történne, nehezebb a munkaviszony igazolása. Ha pedig rossz cég-
gel szerződik a gyerek, a hó végi jogos fizetés is elmaradhat. 18. életévét be 
nem töltött gyerek esetében a szülő hozzájárulása minden esetben szüksé-
ges a szerződéskötéshez!

Nincs éjszakai műszak
A fiatalkorúakra munkavégzés közben is vonatkozik néhány olyan szabály, 

amit a munkáltatónak be kell tartania. Az egyik legfontosabb, hogy 18 év alat-
tiak éjszakai munkát nem vállalhatnak, valamint rendkívüli munka sem ren-
delhető el. Éjszakának a 22 órától 06 óráig tartó idősáv minősül. Maximum 8 
órát dolgozhatnak, túlórázni szigorúan tilos, még akkor is, ha a munkaválla-
ló maradna néhány extra órát a magasabb óradíj reményében. Az sem lehet 
megoldás erre, ha két munkahelye van, hiszen ekkor összeadódnak a mun-
kaórák.  Minden héten legalább két pihenőnap jár neki, ebből havonta lega-
lább egy vasárnapra kell, hogy essen. Pihenőidő is jár a fiataloknak, négy és 
fél órát meghaladó munkavégzés esetén legalább 30 perc, 6 órás munkaidő 
után pedig legalább 45 percnyi pihenőidő jár a törvény szerint.

Van szabadság
Hiába idénymunkáról van szó, a szabadság jár. Egy évre 20 nap alapsza-

badság jár mindenkinek, amihez életkortól függően járhat pótszabadság. 18 
éves kor alatt ez +5 napot jelent, amit időarányosan ki lehet venni, azaz egy 
hónapban egy 18 év alatti munkavállalónak 2 nap szabadság jár. Általában 
ezzel nem szoktak élni a fiatalok, de nem kell aggódni, ekkor a munkavállalás 
végén a ki nem vett szabadságot ki kell fizetnie a munkáltatónak.

Fizetés
A szerződésben rögzített alapbér jár a diákoknak is, ami vonatkozhat egy 

egész hónapra, lehet időarányos (órabér) vagy teljesítményarányos is. A diá-
kokra ugyanúgy vonatkoznak a minimálbér szabályai, azaz ha napi 8 órát 
dolgozik, akkor az aktuális minimálbérnél nem kaphat kevesebbet, ugyan-
így részmunkaidőre is vonatkozik a minimálbér, arányosan csökkentve. Vala-
mint jó ha tudja, az órabérnek is van minimál díja, aminél kevesebbet a tör-
vény szerint nem adhatnak.

Adózás
Ugyanolyan jövedelemnek számít a diákmunka is, mint bármilyen más 

munka, ezért a diákoknak a következő évben adóbevallást kell készíteniük. 
Ehhez a szükséges papírokat a munkáltató fogja megküldeni nekik, de ha 
ránk hallgatnak, azt a megoldást választják, hogy év elején az egyszerűsített 
bevallást kérik. Ilyenkor a NAV elkészíti ön helyett az adóbevallást a rendel-
kezésére álló adatok alapján. Ezt minden évben külön kell igényelni egy egy-
szerű nyomtatvány visszaküldésével, és általában februárban kell figyelnie 
hogy le ne csússzon erről a lehetőségről.

Jánoshalma, 2014-06-25. 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala pályázatot 
hirdet felnőttek és gyerekek számára 

Amire és  
akikre büszkék lehetünk

„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi Járás területén”

- címmel.
Pályázati részvétel:

A pályázaton bárki részt vehet, aki a helyi közösség(ek) figyelemre méltó 
értékeire kívánja felhívni a figyelmet. A pályázó számára nem feltétel a 
járás területén lévő lakóhely sem. Egy pályázó több érték bemutatásával is 
pályázhat. 

Pályázaton való részvétel illetékességi területe:
A pályázat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 
illetékességi területén található, figyelemre méltó, védendő értékek számba-
vételére terjed ki.

A pályázat tárgya:
A járás közigazgatási területéhez tartozó települések (Borota, Jánoshalma 
Mélykút, Kéleshalom és Rém települések) földrajzi területén elhelyezkedő, 
megtalálható értékek összegyűjtése fényképek és hiteles szöveges leírás 
formájában. Az összegyűjtött települési, tájegységi örökség részét képe-
ző új vagy hagyományos érték lehet épület, szobor, muzeális tárgy, ipari, 
mezőgazdasági termék, szolgáltatás, közösségi esemény, ünnep, növény 
vagy állatfaj, gasztronómiai, szellemi örökség részét képező más érték, 
amit a pályázat beküldője figyelemre méltónak, védelemre érdemesnek tart.

Tartalmi követelmények:
A pályázónak figyelembe kell vennie a pályázati felhívásban foglaltakat, 
azaz a pályázat tárgyának a jánoshalmi járás közigazgatási területén meg-
található értéknek kell lennie. 

Formai követelmények:
Egy védendő  érték bemutatására 3-5 db előhívatott minimum 9 x 13 cm-es 
nagyságú fényképet és 15-20 mondatos leírást kell benyújtani a védendő 
értékről a pályázat mellékletét képező Adatlapon.

Amennyiben a fénykép digitális fényképezőgéppel készül, a nagy felbontá-
sú fényképet elektronikusan (JPG formátum) és nyomtatott formában is be 
kell nyújtani.
Fényképek helyett benyújtható a védendő értékről készített max. 10 perces 
kisfilm. A kitöltött Adatlapot ebben az esetben is be kell nyújtani. 
 A szöveges leírásnál kérjük a szöveg forrását pontosan megjelölni (pl. ameny-
nyiben van, helytörténetről szóló könyv, idős emberek emlékei alapján lejegy-
zett információk stb.) A diákok kérjék tanáraik segítségét a szöveg hitelessé-
gének ellenőrzésével kapcsolatban.
Azok a leírások és a hozzájuk tartozó képek, amelyek nem felelnek meg a 
valóságnak vagy a formai követelményeknek ( pl. nagy felbontású kép ) a 
pályázatban nem kerülnek értékelésre. 
A fényképhez tartozó szöveges leírás tartalma igazodjon a védendő érték-
hez. Például épületről (mikor és ki építette, tervezte, milyen célt szolgált, miért 
védendő érték stb. amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) 
Az Adatlapon nyilatkozni kell a pályázó által beküldött saját készítésű fényké-
pek és általa készített filmek felhasználására vonatkozóan.

A beadandó pályázatok száma:
A pályázók egyénileg, több pályázattal is jelentkezhetnek. Minden pályázatot 
külön Adatlapon kell benyújtani.
A pályázatok beadási határideje: 2014. szeptember  30. ( kedd ) 16 óra
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati kiírást és Adatlapot papíron, valamint  kérésre e-mail címre elküld-
jük, illetve letölthető a http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal hon-
lapról.
Az elkészült fényképeket és a szöveges leírásokat a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalához kell eljuttatni (6440 Jánoshalma, 
Béke tér 1.) lezárt borítékban, melyen feladóként a pályázó neve és címe sze-
repeljen. A borítékon a címzett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal János-
halmi Járási Hivatala továbbá a pályázati felhívás címe kerüljön feltüntetés-
re. A pályázatokat kinyomtatva papír alapon várjuk. Amennyiben a fényképek 
most készültek digitális fényképezőgéppel digitális formában is be kell küldeni 
azokat a palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu e-mail címre. Az e-mail 
tárgyánál fel kell tüntetni a pályázat címét. A pályázatok személyesen is lead-
hatóak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 23. 
számú irodájában Farkasné Koczó Emesénél. 
A pályázat mellékletét képezi a Pályázati adatlap, amelyen kérjük feltüntetni 
a pályázó nevét, lakcímét, amennyiben tanári segítséget vett igénybe, akkor 
iskolájának nevét, címét, osztályát, valamint a szaktanár nevét és telefon-
számát is. 
A nyertes pályázatok a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járá-
si Hivatal tulajdonát képezik. A pályázó hozzájárul a benyújtott pályázata terü-
leti és időbeli korlátlan felhasználásához.  
Az értékelésben nem vehetnek részt azok a pályázatok, amelyek nem felel-
nek meg a megfogalmazott tartalmi és formai követelményeknek. A pályáza-
tot felkért szakmai zsűri értékeli. (A járáshoz tartozó települések helytörténé-
szei, építésügyi és örökségvédelmi, művészeti, mezőgazdasági, ipari, kézmű-
ves, stb. szakemberei) 

A pályázat eredményéről történő értesítés módja:
A pályázat nyerteseinek eredményhirdetése az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban (Jánoshalma, Kossuth u. 3. sz.) ünnepélyes keretek között történik.  
A nyertesek kiértesítése postai úton, illetve telefonon történik.

Díjazás:
Az I-VI. helyezettek értékes tárgyjutalomban részesülnek. Minden résztve-
vő emléklapot kap.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala az össze-
gyűlt pályamunkákból később meghirdetett időpontban és helyen kiállítást 
rendez.
A Járási Hivatal a pályázatok anyagát megőrzi, a beküldött pályamunkákat, 
fényképeket digitalizálja.
A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 
későbbiekben erre lehetőség lesz, a pályázatok anyagát (egyes pályaműve-
ket) kiadványokban közreadhatják, a Hivatal irodáiban és folyosóján dekorá-
cióként felhasználhatják.
A Hivatal az összegyűjtött értékekről járási adatbázist hoz létre, ezért szeret-
nénk, ha a védendő értékek mindegyike a járás területéről a pályázat útján 
bekerülne az adatbázisba.

BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatala 

A Jánoshalmi Járási Hivatal  hírei

Tájékoztatás a nyári gyermek munka szabályairól

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

http://divany.hu/x?divany_shopaholic_cikklink=http%3A%2F%2Fnav.gov.hu%2Fnav%2Finf_fuz
http://divany.hu/x?divany_shopaholic_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.iskolaszovetkezetek.hu%2Findex.php%2Forszagos-diakszoevetkezet-lista.html
http://divany.hu/x?divany_shopaholic_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fnav%2Fsajtoszoba%2Fhirek%2Fszja_bevallas_februar.html%3Fquery%3Degyszer%25C5%25B1s%25C3%25ADtett%2520bevall%25C3%25A1s
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
mailto:janoshalma@bacsjaras.gov.hu
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala neves előadók 
résztvételével 2014. június 5-én délelőtt 10 órakor az Imre 
Zoltán Művelődési Központban fórumot szervezett, ame-
lyen köszöntőt mondott Czeller Zoltán polgármester, Hun-
garikumok, helyi értékek címmel előadást tartott Lezsák 
Sándor az országgyűlés alelnöke. A résztvevőknek bemu-
tatta a Települési, kistérségi értékek fogalmát, gazdasá-
gi, társadalmi jelentőségét Polyák Albert a Nemzeti Műve-
lődési Intézet szakmai igazgatója, a Települési, megyei 
értéktár program aktualitásai, jogszabályi vonatkozások 
címmel előadást tartott Dr. Bankó Ágnes megyei aljegyző 

A program levezetője Imre Károly a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának vezetője volt. 

A rendezvényen, ahol mintegy százan voltak jelen, 
részt vett Dr. Zombor Attila a BKMKH főigazgatója, kép-
viselték településüket a járás polgármesterei, önkormány-
zati képviselői,  intézményvezetői, helyi értékek iránt elkö-
telezett szakemberei. A településeken dolgozó élelmiszer 
termelők bemutatatót és kóstolót tartottak helyben készült 
termékekből. 

A fórum utolsó napirendje keretében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala pályázatot hirdetett  „Keressük a térségi értékeket 
a Jánoshalmi Járás területén” - címmel. A kiírásra került pályázatot ismertette 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatal vezető.

A pályázat célja a járás közigazgatási területéhez tartozó települések ( 
Borota, Jánoshalma Mélykút, Kéleshalom és Rém ) földrajzi területén elhe-
lyezkedő, megtalálható értékek összegyűjtése fényképek és hiteles szöveges 
leírás formájában. Az érték lehet épület, szobor, muzeális tárgy, ipari, mező-

gazdasági termék, szolgáltatás, közösségi esemény, ünnep, 
növény vagy állatfaj, gasztronómiai, szellemi örökség részét 
képező más érték, amit a pályázat beküldője figyelemre mél-
tónak, védelemre méltónak tart.

A védendő értékek bemutatására fényképeket és szöve-
ges leírást kell benyújtani a pályázat mellékletét képező Adat-
lapon 2014. szeptember 30-ig. A pályázaton felnőttek és gyer-
mekek is részt vehetnek. 

A pályázat szövegét ás az Adatlapot a palyazat.janos-
halma@bacsjaras.gov.hu e-mail címről kérésre e- mail-
ben elküldik valamint letölthető a http://bkmkh.hu/janos-
halmi_jarasi_hivatal honlapról. 

A beérkezett pályázatok elbírálása után várhatóan 2014. 
október elején a Járási Hivatal ünnepséget szervez, ahol sor 
kerül a díjak kiosztására és megtekinthetőek lesznek a beér-
kezett pályamunkák. 

Jánoshalma, 2014-06-12.

BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatala 

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008
2014. június 16.

Immár négy hónapja kezdődtek meg a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt kivitelezési 
munkálatai.  A vízminőség- javító fejlesztés keretében sor kerül a projektcsoporthoz tartozó települések 
(tagok: Jánoshalma, Mélykút) lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására.

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 556.164.534. forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv kere-
tében Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítására. A beruházás összköltsége 665.538.865 Ft. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A beruházás a közbeszerzési eljárások után lépett a kivitelezési szakaszban, amelynek első lépése a tervezési és az engedélyezési folya-
mat.  A kivitelező, F&B Park – Invest Kft. az engedélyekhez szükséges dokumentációt elkészítette és benyújtotta a hatóságok számára.
Az engedélyek kiadásáig jelenleg az úgynevezett nem engedélyköteles építési, kivitelezési munkák folynak. A vízhálózat közműtérképeinek 
digitalizálása után kezdődött meg Mélykút Város vízhálózatának szivacslövedékes mechanikai tisztítása 2014. májusában. A mechanikai tisz-
títás szerepe a hálózatban lévő lerakódások eltávolítása, a vezetékek átjárhatóságának ellenőrzése. A munkák az érintett lakosoknak kisebb 
kellemetlenségeket okozhatnak (részlegesen szünetelés, nyomásingadozás), azonban hosszú távon növelik az ellátás biztonságát. A mecha-
nikai hálózattisztítással kapcsolatban érintett lakosokat folyamatosan értesítjük a postaládákba helyezett szórólapokkal. Jánoshalma Város 
szivacslövedékes, mechanikai hálózat tisztítására később, várhatóan a harmadik, vagy negyedik negyedévben kerül sor.
Megtörtént az egyes vízműkutak geofizikai módszerekkel történő állapotfelmérése, mely során kútkamerás vizsgálatokat is végeztek a szak-
emberek. A hibás, Jánoshalma II/2. sz. kút betétszűrőzéses javítását sikeresen elvégezték, valamint megállapítást nyert, hogy Jánoshal-
mán, Mélykúton és Öregmajorban is új kutak fúrására van szükség. A kútfúrások az év második felében valósulhatnak meg. A szakemberek 
jelenleg is végzik a jánoshalmi mélyszinti vasbeton tisztavizes puffertározó felújítási munkálatait, mely várhatóan még júniusban befejeződik.
Az ivóvízminőség-javító projekt során a lakossági vízellátás folyamatos, azonban nyomásingadozások, vízkorlátozások időszakosan, rövid 
ideig előfordulhatnak. Kérjük a lakosság megértését, hiszen a fejlesztés után új és modern vízkezelési technológiák kerülnek beüzemelésre.
A fejlesztés keretében beépítésre kerülő technológiai berendezések már megérkeztek a helyszínre és beépítésre várnak. A tartályok, tölte-
tek, szerelvények, berendezéselemek beépítése a vízműtelepeken a vízjogi létesítési engedélyek Hatósági kiadását követően kezdődik meg.
A beruházás keretében Jánoshalma vízellátó rendszerének önálló fejlesztésére kerül sor. A meglévő vízbázisra alapozottan új tisztítás tech-
nológia kiépítésével fogják előállítani a szakemberek a megfelelő minőségű ivóvizet. A vas-, mangán-, arzén- és ammónium mentesítést 
követően az új hálózati szivattyúk fogják az ivóvizet eljuttatni  a település kitisztított elosztóhálózatba és a későbbiek során felújítandó víz-
toronyba.
A mélykúti vízműtelep is megújul. Az új ivóvízkezelési technológia egy új gépházban kerül elhelyezésre. A vas-, mangán-, arzén és ammó-
nium mentesítést követően az ivóvizet az új hálózati szivattyúk fogják eljuttatni a fogyasztókhoz, a kitisztított vezetékhálózaton keresztül. 
Addig a víztorony felújítása is meg fog történni. A mélykúti vízműtelep átépítésével párhuzamosan Öregmajor vízműtelepe is teljesen megújul.
A projekt várható befejezése 2015 tavasza

Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Igényeljen személyazonosító 
okmányt kiskorú 

gyermek számára!
Tisztelt ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993.(X.26.) Korm. Rendelet szerint köteles állandó személyazonosító 
igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, 
aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői 
engedéllyel.
Miért célszerű gyermeke számára személyazonosító igazolványt 
igényelni?
•	 A külföldre utazás joga érvényes személyazonosító igazolvánnyal 

az EGT-államok területére történő beutazáskor, valamint nemzetközi 
szerződés alapján gyakorolható, illetve, ha azt EGT-államnak nem 
minősülő állam belső joga biztosítja. Ezáltal gyermeke számára a 
családi nyaralás mellett az osztálykirándulásokon, tanulmányi utakon 
való részvétel is széles körben biztosítottá válik.

•	 Illetékmentes a 14. életévét be nem töltött polgár (nem csak az első) 
személyazonosító igazolvány iránti kérelme, kivéve az elveszett, 
megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén.

•	 Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor 
a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való 
ellátásakor.

Annak érdekében, hogy minél előbb kezében tarthassa gyermeke új 
okmányát, keresse fel gyermekével személyesen az okmányirodánkat a 
szükséges iratokkal! (Az ügyintézéshez szükséges okmányokról érdeklődhet 
ügyfélszolgálatunk munkatársától, illetve részletesen tájékozódhat a http://
kekkh.gov.hu weboldalon.)
Annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen gyermeke 
okmányának státuszát illetően, a KEKKH weboldalán az Igényelt Okmány 
Nyomon Követése menüpont alatt tájékozódhat az adott okmány gyártási 
állapotáról, valamint elkészültéről. (Az okmány elkészültét követően SMS 
vagy e-mail formájában értesítjük, amennyiben erre vonatkozó igényét jelzi az 
okmányiroda munkatársánál a személyes ügyintézés során.)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Okmányirodai Osztály 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012 
Fax: 06-77/999-621

E-mail cím: @okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 800-1200 és 1300-1700 
kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600 
péntek: 800-1200

„Rendezvény Hungarikumokról, 
helyi értékekről Jánoshalmán”

mailto:palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
mailto:palyazat.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
http://kekkh.gov.hu
http://kekkh.gov.hu
mailto:okmany.janoshalma(bacsjaras.gov.hu
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Elsőáldozás

A Szent Anna Templomban június 1-jén intézményünkből 43 gyermek 
találkozott először az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal. Toldi Nor-
bert káplán atya felkészítése után Nagyidai Zsolt plébános atya vezetésé-
vel, a szentgyónásban megtisztított lélekkel áldozhattak az ünnepi szentmi-
sén. A misét követően a plébánián agapén vettek részt a gyerekek, és egy 
emléklappal gazdagabban térhettek haza.    

Csapóné Sarok Enikő
Nemes Brigitta 

Búcsúzó nagycsoportosok
A Szent Anna Katolikus Óvoda nagycsoportos gyermekeinek búcsúün-

nepségét június 5-én rendeztük meg. A gyermekek az ünnepség keretében 
adtak számot tudásukról és az óvodai tehetséggondozás, mint a délutáni 
kézműves foglalkozások, a zeneóvodai és játékos angol foglalkozások kere-
tében elsajátított ismereteikről. 

A kézműves foglakozásokon a gyermekek sok új anyaggal, eszközzel, 
technikával ismerkedhettek meg az év folyamán. A kiemelkedő képességűek 
érdeklődésének felkeltése és tehetségének kibontakoztatása történt ezeken 
az alkalmakon. Munkáikból kiállítást rendeztünk óvodánkban.

A zeneóvodai foglalkozásokon a gyermekek zene iránti érdeklődésének 
felkeltése történt. Ezeken az alkalmakon a dalos játékokban örömmel énekel-
tek, játszottak együtt, ezáltal fejlődött ritmusérzékük, zenei hallásuk, mozgás-
koncentrációjuk. Változatos és szép dalokkal ismerkedhettek meg. 

A játékos angol foglalkozásokon a nyelv iránt nyitott gyermekek vettek 
részt. Angol versekkel, dalokkal, mondókákkal ismerkedtek, és egyéni képes-
ségeik szerint tanulták meg, amely egy bizonyos alapszókincset adott a gyer-
mekeknek, és megalapozta az iskolai nyelvtanuláshoz szükséges motiváci-
ót. Mindezekről meg is győződhettünk kis műsoruk előadásában mindannyi-
unk nagy örömére.

Az óvodától búcsúzó nagycsoportosok egy pünkösdi játékkal köszöntek el.
Mit is jelent az a szó, hogy pünkösd?
A húsvét utáni 50. nap a pünkösd, amikor az egyház a Szentlélek eljövete-

lét ünnepli, és egyben az Egyház születésnapját is. Hétfő, pünkösd másnapja 
is ünnep. Kedves népszokás az ehhez kapcsolódó pünkösdölés, mely a XIX. 
században településünkön is gyakorlat volt. A kislányok csoportokba össze-

állva, magukra színes kendőt terítve jártak házról-házra pünkösdöt köszön-
teni. Dunántúlon, Csorna környékén volt és van a legszebb hagyománya.

Az ünnep két napján régen mindenféle játékot rendeztek: pünkösdi királyt, 
királynét választottak, akik egy évig viselhették a címet a közösség jutalma-
ként. Pünkösdkor itt a lányok fehér ruhába öltözve, fejükön rózsakoszorúval 
házról házra jártak.

Pünkösd a tavaszi ünnepeket zárja, és a nyárit kezdi, amelyhez sok éne-
kes játék, népdal, rituálé kapcsolódik ma is. Mi ezt a szép népszokást eleve-
nítettük meg a pünkösdi játékunk előadásában.

A búcsúzó versek elhangzása után ballagó óvodásaink tarisznyát kaptak a 
vállukra, és búcsúénekükkel köszöntek el: 

„Nem vár ide már, 
Játék, mese, vár,
Tollam, ceruzám,
Kísér ezután”.
Majd közösen elfogyasztották az ünnepi tortát.

Dr. Miskolczi Józsefné
      óvodapedagógus

Ballagás
Június 15-én ismét felcsendült a ballagók éneke iskolánk falai között. Az 

ünnepség délelőtt tíz órakor hálaadó szentmisével kezdődött az elmúlt tané-
vért, ahol Bergmann János kanonok, bácsalmási esperes plébános prédi-

kált. Végzőseink várakozással telve, mégis könnyes szemmel vettek búcsút a 
nyolc évig otthont adó intézménytől. A nyolcadikosok nevében Bányai Gábor 
köszönt el a tanároktól és a diáktársaktól. 

A ballagás fontos eseménye a Pro Meritis díj átadása, melyet Kiss György-
né alapító igazgatónő, Nagyidai Zsolt plébános atya és Horváthné Sörös Ani-
ta igazgatónő nyújtott át a díjat kiérdemlő nyolcadikos tanulóknak. Nyolc éven 

keresztül kitűnő tanulmányi eredményéért Balogh Kata, Bányai Gábor, Hor-
váth Réka és Kiss-Pető Apor részesült jutalomban, jeles tanulmányi ered-
ményével, példás magatartásával és szorgalmával Czeller Ágnes érdemel-
te ki az elismerést. Papp Dániel kimagasló közösségi munkájával elnyerte a 
Szent Anna – érem mindhárom fokozatát, ezzel neve felkerült az iskola falát 
díszítő „Büszkesége-
ink” táblára.  

A Pro Scola díjjal 
fejezte ki háláját az 
intézmény közössége 
Renner Tibornak, aki 
jelentős anyagi támo-
gatást nyújtott isko-
lánk céljainak megva-
lósításához.

Az ünnepség zárá-
saként a ballagó gyer-
mekek hagyománya-
inkhoz híven tánccal 
köszöntek el, Juhász 
János felkészítésé-
vel bécsi keringővel 
örvendeztették meg 

vendégeiket és a jelenlévő közönséget.  
Buzder Mónika

Tanévzáró ünnepség
Ismét eltelt egy tanév, kezdődik a nyári vakáció. Horváthné Sörös Ani-

ta igazgató asszony évértékelő beszédében elmondta, hogy az idén 289 
diák vehette át bizonyítványát. A bennük szereplő osztályzatok átlaga alap-
ján elmondható, hogy tanulóink jó eredményt értek el. Az ünnepség kere-
tén belül kimagasló munkájuk elismeréseként könyvjutalmat kaptak a kitű-
nő tanulmányi eredményt elért gyermekek, összesen 78 fő. Ebben az esz-
tendőben is szép számmal vettek részt a tanulók országos, megyei és váro-

si tanulmányi és sportrendezvényeken, dicsőséget és sikert szerezve család-
juknak, iskolájuknak.

A közösségért, az iskola hírnevének öregbítéséért hozott áldozat jutalma 
a Szent Anna-érem volt. 

A rendszeres szentmisei szolgálatért a plébános atya nyújtott át ajándékot. 
A tanévet igazgatónőnk egy Müller Péter idézettel zárta:

„Áraszd magad körül a szeretetet! A szeretet melegét. Akkor is, ha nem jár 
arra senki.  Legalább te melegben vagy, ebben a jéghideg, közönyös világ-
ban. Akkor is, ha ez a meleg csak belőled sugárzik. Talán odajönnek köréd.”

A nyárra kellemes pihenést és sok örömet kívánunk!
Nemes Brigitta

Jubileumi kerékpártúra
Iskolánk 20 éves fennállásának ünneplése az egész tanévet végigkísérte. 

Ennek apropóján pedagógusaink azt a célt tűzték ki, hogy kerékpárt ragad-
va együtt tesznek meg egy 20 km-s túrát. Június 26-án délután elindultunk 
és megvalósítottuk ezt a célt Jánoshalma és Mélykút között.

Mélykúton nagy szeretettel várt minket Bolvári János atya, akivel a plébá-

nia udvarán eltöltöttünk egy kellemes délutánt kötetlen beszélgetésekkel, foci-
zással és sok-sok vidámsággal.

Kucsora Bernadett

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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A mg. szakképző hírei

Iskolánk több évtizedes hagyománya, hogy a ballagás napján a végzős 
tanulóink, 8 órakor ébresztik a város lakóit a felvonuló gépek zajával, és kicsa-
logatja őket az utcára a ballagásra érkezett szülők, testvérek, barátok mel-
lé. A város életében, ez a színes felvonulás egy fontos eseménynek számít.

A gépes ballagást ebben az évben, május elsejére szerveztük meg. Hat 
órakor már, tavaszias, szép reggelen kezdtük meg a gépek díszítését, és az 

előkészületeket a felvonuláshoz. (1. sz. kép ) A felvonuláshoz a gépeket, a 
tanulók otthonról a saját gazdaságukból, barátoktól, leendő munkahelyükről, 
az AGROPRODUKT Kft-től, a FEBAGRO Zrt-től, az AXIÁL Kft-től, és termé-
szetesen az iskolától kapták meg a felvonulásra. A több tízmilliós értékű gépek 
átadása bizonyítja, hogy a végzős diákjaink felkészítése a szakmára, a gépek 

üzemeltetésére megfelelő, és elismert.
Tanulók a gépekkel 7,15 h-kor felsorakoztak a Kettőshegy dűlőn.( 2. sz. 

kép) Nagy örömünkre, 92 db gép felelt meg a feltételeknek, amit a végzős 
tanulóink vezettek az osztályfőnökeik felvezetésével. 

8 órakor elindult a konvoj. A hangos kürt, és a gépek moraja messzire elhal-
latszott. Két kilométer hosszan hullámzott a felvonuló gépek sora, a 4 lóerőtől 
a 320 lóerőig. (3. sz. kép, 4. sz. kép)

Tanulóink a gépeket magabiztosan, és balesetmentesen vezették.
A felvonulás 9,30 h-kor ért végett, majd folytatódott az iskolában az ünne-

pi műsorral, és a ballagással. 

Az iskola vezetése, és a végzős tanulóink köszönetüket fejezik ki a támoga-
tóinknak, a gazdaságoknak, tanulóink szüleinek, akik a gépeket, eszközöket 
rendelkezésünkre bocsátották erre a látványos eseményre. Továbbá köszönik 
a helyi rendőrség rendőreinek, és polgárőreinek, hogy biztosították a felvonu-
lás zavartalanságát. Megköszönjük Király Sándornak a lovas fogat biztosítá-
sát, a kiskunhalasi  Bicsak Kft. tulajdonosának, Csatári Sándornak a veterán 
gépeket, melyekkel még látványosabbá tehettük. a felvonulást. 

„Újra Játék „ 2014
A környezetvédelmi világnap alkalmából, a családoknak meghirde-

tett újra játék pályázaton az idén 12 család nevezett újra játékkal. Az 
igényes alkotások tudatos tervezésről, ötletgazdagságról,  szorgalom-
ról, kitartásról és környezettudatos szemléletről tanúskodnak.  Ezúton 
szeretnénk megköszönni a pályázó családoknak a részvételt és gra-
tulálunk a díjazottaknak.

A megnyitó, díjátadó ünnepségen

A harmadik helyezett: Horváth Regina, Viktória és családja

A második helyezett: Lencse Zsófi és családja

 Az első helyezett: Zámbó Mirella és családja

Molnárné Túri Mária 
óvodapedagógus

LEZÁRULT A GYERMEKLÁNC ÓVODA 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATA

„Az egészség nem a természet ajándéka, hanem olyan ÉRTÉK, 
miért napról napra tenni kell valamit”

(Székely Lajos)

Egészségünk a mindennapi életünk erőforrása, kiteljesedést, elégedettséget, harmóniát bizto-
sít a megléte.
Nevelőközösségünk tettrekészségét, elkötelezettségét bizonyítja - fémjelzi egyben a felnövek-
vő nemzedék egészséges fejlődése iránti felelősségét is - hogy minden megtesz, minden lehe-
tőséget megragad a nevelési célok eredményes megvalósítása érdekében. A TÁMOP-6.1.2/
LHH/11/A-2012-0006 kódszámú, ÚJ ERŐ=>TISZTA LÉLEK címet viselő pályáza-
ton való részt vétel, a benne foglaltak sikeres megvalósítása is erre irányult.

Meggyőződésünk, hogy az egészség, mint 
egész, nagymértékben függ a családtól, a 
nevelői környezettől. Hisszük, hogy csak 
közösen, a szülőkkel, gyerekekkel, a szakem-
berekkel együttműködve érhető el az a szem-
léletváltással teret nyerő egészséges élet-
mód kialakítása, amely biztosítja az egészsé-
ges testi-lelki fejlődést a mindennapok során. 
Törekvéseink fő célja volt, hogy a szülők, 
intézményünk dolgozói, ezáltal a kisgyerme-
kek is legyenek testileg és szellemileg is 
egészségesek, az óvodapedagógusok, a szü-
lők, s ez által a gyermekek életminősége javul-
jon, az egészségtudatos életvitelének kialaku-

lásához hozzájáruljunk.
 A pályázat olyan tevékenységek megvalósítására adott lehetőséget, melyek eddig nem voltak 
jelen intézményünk gyakorlatában. Változatos, érdekes, hasznos tudást közvetítő programo-
kon vehettek részt mind a gyerekek, mind az őket nevelő felnőttek. A szakmai megvalósításban, 
elkötelezett, magasan kvalifikált szakemberek vettek részt. Közreműködésük nyomán a gyerme-
kek, a szülők, az óvodapedagógusok körében, ismertté, közvetlen tapasztalat útján elfogadot-
tá váltak az egészségmegőrző vagy az azt helyreállító tevékenységek, technikák, módszerek.
Javult az intézményi szolgáltatások színvonala, tartalmasabbá vált a családokkal való együtt-
működés, továbbá olyan egészségtudatos szokások kialakítását eredményezte, melyek hozzá-
járulnak az életminőség javulásához.
Kincsünk az egészség, vigyázzunk rá!

Mikó Mária
szakmai vezető

Környezetvédelmi Világnap a 
Gyermeklánc Óvodában

A hagyomány folytatódott, több mint 
kilencven géppel ballagtak a végzősök.

Gyermeklánc Óvoda hírei

Elmentem egy buliba Anyu, s emlékszem a szavaidra. Megkértél, hogy ne rúg-
jak be, így nem ittam semmit. Büszke voltam, ahogyan azt előtte megmondtad. Nem 
ittam alkoholt vezetés előtt Anyu, és a többiek gúnyolódtak is. Tudtam, hogy igazad 
volt Anyu, és hogy neked mindig igazad van. A buli lassan véget ért, és mindenki 
hazaindult. Ahogy az autóhoz léptem, tudtam, hogy épségben haza fogok érni: neve-
lésed alapján felelősségteljesen és büszkén! Lassan mentem Anyu, s bekanyarod-
tam egy kis utcába. De a másik sofőr frontálisan belém hajtott. Ahogy fekszem itt a 
járdán Anyu, hallom a rendőröket, hogy a másik sofőr ivott. És most én vagyok az, 
akinek ezért fizetnie kell! Itt fekszem, haldoklom! ANYU KÉRLEK, SIESS! Hogy tör-
ténhet ez velem? Az életem kipukkan, mint egy lufi! Körülöttem minden tiszta vér 
Anyu, legtöbb az én vérem. Hallom, az orvos azt mondja, hogy már nem tud segí-
teni rajtam. Csak azt akarom mondani Anyu, esküszöm, tényleg NEM ittam. A többi-
ek voltak, akik ittak. A másik sofőr is ilyen buliban volt, mint én. Egyetlen különbség: 
ő volt az, aki részeg volt, én vagyok az, aki most meghal! MIÉRT isznak az emberek 
Anyu? Erős fájdalmaim vannak, mint a késszúrás, olyan erősek! A férfi, aki belém jött, 
fel-alá szaladgál, én itt fekszem... és haldoklom. Ő meg csak néz rám hülyén! Mondd 
meg a BÁTYÁMnak, hogy ne sírjon Anyu. És mondd meg APUnak, hogy legyen most 
bátor. Ha már a menyországban leszek Anyu, írasd a sírkövemre: „Apja lánya”. Vala-
ki mondhatta volna neki, hogy ne igyon, ha vezet. Ha mondta volna neki valaki, most 
nem kellene meghalnom. Már alig kapok levegőt Anyu, nagyon félek. KÉRLEK, NE 
SÍRJ MIATTAM Anyu. Mindig ott voltál, mikor szükségem volt rád! Mielőtt elmegyek, 
van egy kérdésem: NEM ÉN VEZETTEM RÉSZEGEN, MIÉRT NEKEM KELL MOST 
MEGHALNI?” (Részlet, egy lány utolsó telefonbeszélgetéséből az édesanyjával.) 

Kérjük! Próbáljuk megismertetni mindenkivel, hogy felfogják, mit is jelent mindez!” 
Csak emlékeztetőül, hogy miért kell elvenni az ittas vezetők jogsiját. Gondolkodjon el 
el rajta mindenki, aki olvassa!!!
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Hunyadis Ballagás 2014.
2014. június 14-én három nyolcadik osztály búcsúzott iskolánktól.
A szervező hetedikesek gyönyörűen dekorált tantermekkel, folyosóval lep-

ték meg a ballagókat. A tarisznyák átadását egy búcsúztató és egy búcsúzó 
szöveg is kísérte.

Mivel a Sportcsarnokban rendeztük az ünnepélyt, ezért átballagtunk a hely-

színre fotósok és videósok kereszttüzében.
Büszkék lehetünk azokra a végzőseinkre, akik nyolc éven át kitűnő tanulók 

voltak: Óváry Krisztina, Piriczki Beatrix és Szakáll Luca. Legjobb sportoló-
ink: Bogdán Bianka, Horváth Brigitta és Korom Zsófia. Diák önkormány-
zati munkában kiemelkedő: Kőszegi Judit. Ők Hunyadi Emlékplakettet kap-
tak a hatalmas méretű közönség előtt.

Oklevelet vehetett át A2-es szintű német nyelvvizsgáért Penczinger Sza-
bina, Barna Mihály, Dugolity Noémi és Szőke Szilvia; valamint kiemelkedő 
közösségi munkájáért Nyáguly Réka.

A remekül összeállított ünnepélyes műsor keretében az iskola zászlójának 
átadása is megtörtént.

Virágátadáskor annyi virág került nyolcadikosaink kezébe, hogy nem bír-
ták átfogni sem.

Ezúton köszönetet mondunk a főszervezőknek: Garami Mária Renáta és 
Kasziba Gyöngyi tanárnőknek, valamint Lógó Tiborné és Nánai Attila hete-

dikes osztályfőnököknek a felejt-
hetetlen, igazi élményeket nyúj-
tó napért, mert minden idők egyik 
legszebb, legtartalmasabb ballagá-
sát valósították meg. Örök élmény 
marad mindenki számára.

Nyolcadikosainknak kívánjuk:
„hogy mindent megélhess, ami-

ből
mélység, gazdagság születik,
és mindig legyenek körülötted,
akik segítenek, ha bánat ér,
hogy mindig bátran léphess
egy lépést előre.” (Áldás)
Jánoshalma, 2014. június 14.
Győri Jánosné 
Ballagó nyolcadikos osztályfőnök 

Hunyadi Iskola híreiHunyadi Iskola hírei
NYERTÜNK AZ ERZSÉBET 

PÁLYÁZATON! 
Iskolánk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által az Erzsébet-program 

keretében meghirdetett Erzsébet Tábor pályázatán 3 napos ingyenes ellátá-
sú kirándulást nyert Fonyódligetre.

A két pályázó osztályból – 6.G és 5.G – 40 tanulónak a szállást és az étke-
zést nem kellett fizetni, csak útiköltséget és a belépőjegyeket kellett állniuk. 

A közel 1400 férőhelyes Erzsébet Tábor Fonyódligeten közvetlenül a Bala-
ton-partján fekszik.

A tábor nyújtotta számos kikapcsolódási lehetőség mellett közelről lehe-
tett gyönyörködni a Balaton szépségében. A három napos balatoni kirándulás 
alatt a tanulók busszal körbeutazták a környékbeli látnivalókat.

Bizonyára emlékezetes marad mindannyiuknak a kalandpark nehéz és 
veszélyes feladatai, és a meredek hegyi gyalogtúra a közeli kilátóhoz.

Az esti táncház és a tábori disco is fergetegesre sikerült.
Siófokon a Hajóállomáson sétálva gyönyörködhettünk a kikötőben és a 

balatoni panorámában.
Jövőre is szeretnénk részt venni az Erzsébet-program keretében meghir-

detett Tavaszi kirándulás pályázaton, hogy tanulócsoportjaink kedvező felté-
telekkel megismerhessék hazánk legszebb tájait.

A GYEP Iroda szervezésében a tanévben Háztartási ismeretek címmel 
szakkört tartottunk. A foglalkozások témái széles skálán mozogtak: öltözkö-
dés, ünnepek, vendégvárás, kókuszgolyó készítés… Nagyon hangulatosan 
teltek a kedd délutánok.

Minden napra egy alma a 
2013/2014-es tanévben is!

Ebben a tanévben is folytatódott az iskolagyümölcs-program.
Iskolánk már harmadik éve vesz részt az Európai Közösség pénzügyi 

támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban. 

A program célja, az hogy általános iskolák tanulóival megked-

veltesse a gyümölcsök fogyasztását, ezáltal hosszú távon emelje a korosz-
tály gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szo-
kások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelem-
hez. Az idei tanévben már nem csak az 1-4. évfolyam, hanem az 5-6. évfo-
lyam is bekapcsolódott a programba. A gyermekek hetente háromszor kap-
tak 1 db I. osztályú, de legalább 60mm átmérőjű étkezési almát, illetve gyü-
mölcslevet térítésmentesen.

Májusban külön szállítottak a gyümölcsnapra gyermekeinknek különböző 
zöldségeket (karalábé, retek, saláta) és gyümölcsöket (szőlő, meggy, barack, 
cseresznye). Emellett apró ajándékokkal is megleptek bennünket (színes 
ceruza, játékkocka).

Iskolánk tanulói nevében köszönetünket fejezzük ki az iskolagyü-
mölcs-program létrehozóinak, a velük kapcsolatban álló Alföld-Régió TÉSZ 
Zrt.-nek és Molnár Istvánnak a  jánoshalmi koordinációért. Minden kisdiákunk 
örömmel fogyasztotta naponta a finom gyümölcsöt, gyümölcslevet. 

Iskolánk a 2012/2013-as tanévtől bekapcsolódott az Európai Unió által az 
európai iskolatej-programba is. Gyermekeink 1-8. évfolyamon minden nap 
kapnak egy pohár tejet vagy kakaót.

Közös célkitűzésünk a gyermekek egészséges táplálkozásának elősegí-
tése.

Köszönetünket fejezzük ki a Kisszállási Tej Kft.-nek, hogy ezt elősegítette.

Érettségi vizsga
A 2014. évi tavaszi érettségi vizsgára 42 fő tanuló jelentkezett iskolánkban. 

22 rendes vizsgázó, 15 vizsgázó volt előrehozott, 4 vizsgázó ismétlő, 1 vizs-
gázó javító vizsgát tett. 6 tanuló 7 tantárgyból emelt szinten vizsgázott.  Mind 
az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák a törvényi előírásoknak megfelelően zaj-
lottak Perity Lajos elnökletével. 

A szóbeli vizsgákat június 16-18 között bonyolítottuk le. A három napon 
összesen 40 vizsgázó 100 feleletét hallgatta meg a vizsgabizottság.

A vizsgák rendben lezajlottak. Rendkívüli esemény nem történt. Tanulói 
észrevétel sem az írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban, sem a szó-
beli vizsgák esetében nem volt.

A rendes érettségizők közül 1 vizsgázó 3 tantárgyból nem teljesítette az 
érettségi vizsga követelményeit, 2 vizsgázó 1 tantárgyból és 1 ismétlő vizs-
gázó 1 tantárgyból.

Tanévzáró és Ballagás a 
Kéleshalmi Tagintézményben

       Ha 
a tíz legjobb 
érzést kiváltó 
szót ki kelle-
ne választa-
nunk, a tan-
é v z á r á s 
és a vaká-
ció biztosan 
közötte len-
ne. Végre 
itt a megér-
demelt nyári 

szünet, amit már nagyon vártunk!
E gondolatok jegyében gyűltünk össze június 17-én, a gyerekek és tanítók 

nem kis örömére, hogy a 2013-2014-es tanévet közösen lezárjuk, és negyedi-
keseinket - akik négy szép évet töltöttek iskolánkban - elbúcsúztassuk.
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„Az iskola udvara üresen áll (…)”

Iskolánk június 19-én 17 órakor tartotta tanévzáró ünnepségét. Ebben a tanévben utoljára szólt a csengő, és utol-
jára népesült be az iskola udvara. A műsort az aerobicos csoport és a 2.a osztály közös produkciója nyitotta, amely 
a Legyetek jók, ha tudtok című dalra épült. 

Az intézmény igazgatója, Rittgasszer János, beszédében elmondta, hogy a 2013-2014-es tanévben 62 fő bal-
lagott el a nyolcadikos osztályokból, 19 gimnazista kapott érettségi bizonyítványt és 5 hallgató szerzett felsőfokú 
OKJ-s térinformatikus oklevelet, majd átadásra kerültek az elismerő oklevelek és jutalmak azon tanulóink részére, 
akik nemzetközi, országos, megyei vagy helyi tanulmányi és sport versenyeken képviselték iskolánkat nagy siker-
rel. Két pedagógusunk, Csima Istvánné és Jáksó Lászlóné, Hunyadi-díjban részesült 38 éves pedagógusi munkájá-
nak elismeréseként. Ezt követően igazgató úr az idei tanévet bezárta, és ezzel az intézmény 555 diákjának és vala-

mennyi pedagógusának megkez-
dődött a vakáció. 

Az udvari ünnepség után a diá-
kok szüleikkel együtt a tantermek-
be vonultak, ahol a bizonyítvá-
nyokat és a kimagasló tanulmá-
nyi eredményért járó okleveleket, 
jutalmakat is átvehették a gyer-
mekek. 

Intézményünk minden dolgozó-
jának és tanulójának élmények-
ben és pihenésben gazdag nyarat 
kívánunk. Találkozzunk újult erő-
vel szeptemberben!

Június 11-én a filmklub szerdai fil-
mvetítései lezárásaként négy lelkes 
csapat ismét vetélkedőn mérhette 
össze tudását, ez alkalommal ifjúsági 
film kategóriában. Négy klasszikus-
sá vált film köré épült a verseny: Pál 
utcai fiúk, Tüskevár, Keménykalap és 
krumpliorr, Ábel a rengetegben. Szo-
ros versenyben a 7.G osztály csapa-
ta szerezte meg a győzelmet: Burján 
Ákos, Szénási Odett, Zentay Klaudia, 
és Ádámszki Virág.  

Gratulálunk!  
Köszönet Nikli Károly tanár úrnak 

– a filmes élményekért; a vetítések, a 
vetélkedők megszervezéséért, lebo-
nyolításáért – és segítőinek, Buz-
der Renátának és Csiszár Bencének!

P e d a g ó g u s 
Szolgálati Emlé-
kérem adomá-
nyozása Bozsóki 
Ferencnének 

Bozsóki Ferenc-
né (Eke Gyöngyi) 
Kiskunhalason szü-
letett. A pedagógus 
pályát 1974-ben 
kezdte képesítés 
nélküli nevelőként 
Budapesten.  

Erős akaratát, 
kitartását és nagy 
szorgalmát bizo-
nyítja, hogy mun-
ka mellett szerzett 
tanítói diplomát Baján 1983-ban, és azóta is folyamato-
san képezte magát a pályán. Nevelő-oktató munkáját lel-
kiismeretesen végezte, nagyfokú elhivatottság jellemez-
te. Különös tekintettel figyelt mindig a hátrányos helyzetű, 
nehézsorsú gyerekekre. Pályája során tanított a kisegítő 
tagozaton is, nyugdíjba vonulása előtt is roma kisebbségi 
osztályban dolgozott. Jó felkészültségű, alapos, igényes 
pedagógus, aki nagy türelemmel és optimizmussal foglal-
kozott a gyengébb képességű gyermekekkel is.  

Nyugdíjba vonulása alkalmával Balog Zoltán miniszter 
Úr Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adomá-
nyozott az áldozatos munkájáért. 

 Édes Anna
 tankerület igazgató

A pedagógusnapi ünnepségen Elismerő Oklevél-
ben részesültek 

Bunyevácz Hajnalka 1985. augusztus 1. óta dolgo-
zik intézményünkben. Rendkívül elhivatott, folyamatos, 
kiemelkedő eredményeket ér el tanulóival. A szülőkkel 
nagyon jó, és gyümölcsöző kapcsolatot alakít ki, megta-
lálja a hangot minden gyermekkel, és szülővel. 

Az iskolán kívüli tevékenységekbe aktívan közreműkö-
dik: táboroztatás, pályázatok, városi műsorok, versenyek. 
A SzékelyKapuk-ZöldKapuk Közép-Európai Ökocivilizá-
ciós Szervezet keretén belül osztályával idén is nyer-
tek Mórahalmon háromnapos jutalomkirándulást. Szoci-
ális érzékenységénél fogva önzetlenül segít a rászoru-
ló gyerekeken. 

Juhász Edit 1986. augusztus 1. óta dolgozik intézmé-

nyünkben. Munkáját mindig az alaposság, töretlen szor-
galom, kiegyenlített, kitartó elhivatottság jellemezte. 

Rendkívül igényes környezetére, és ezt tanulóinak is 
átadja, ötletes dekorációi dicsérik keze munkáját. Rend-
kívül szerény egyéniség, de szívesen segít kollégáinak. 

Jelentős eredményei vannak a hátránykompenzáci-
ós munkában, kiemelt figyelmet fordított mindig a problé-
más, nehezen kezelhető gyermekekre.  

  Lógó Tiborné 1977. szeptember 2. óta dolgozik az 
intézményünkben. A Hunyadi Iskola nevelőtestületének 
évtizedek óta meghatározó tagja. Elindítója és koordi-
nátora az immáron 20 esztendeje működő német nyelvi 
tagozatnak. Korábban a nyelvi, jelenleg a felső tagoza-
ton működő társadalmi kompetenciák munkaközösségé-

nek vezetője már több cikluson át. 
A német nyelvi táborok szervezése mellett diákjait 

rendszeresen készíti fel nemzetközi kulturális és környe-
zetvédelmi pályázatokra. Sikeres nyelvvizsgázói is elé-
vülhetetlen érdemeket szereztek iskolánknak. 

Éderné Berger Terézia 1984. szeptember 1-jén kez-
dett el tanítani a Dunaszekcsői Általános Iskolában. Az 
intézményünkben 1987-től dolgozik. Munkavégzését a 
precizitás, szakszerűség, alaposság és az elhivatott-
ság jellemzi. A gimnáziumban hosszú éveken át a nyel-
vi munkaközösséget irányította, jelenleg az osztályfő-
nöki munkaközösséget vezeti. Kiemelkedő sikereket ért 
el német nyelv tanítása során, melyet a sikeres nyelv-
vizsgázók és az előrehozott érettségizők nagy száma 
is bizonyít.  

A sikeres nyelvtanuló az első nap-
tól kezdve beszélget. Jó, de kivel? 
Mondjuk Skype-on valakivel a világ 
másik feléről vagy jobb esetben egy 
cserediákkal, aki Jánoshalmán lakik. 
Igaz csak egy napra, de gimise-
ink is belekóstolhattak abba, milyen 
az, amikor kénytelen vagy angolul 
beszélni, ha többet szeretnél meg-
tudni egy érdekes emberről, aki a 
mi esetünkben Thaiföldről érkezett. 
A gátlás, ami akkor keríti hatalmá-
ba az embert, amikor meg kell szó-
lalni angolul hamar feloldódott, mivel 
Prem nagyon kedves és közvetlen 
ember. Sokat beszélt magáról, Bang-
kokról, a buddhizmusról és az élmé-
nyeiről itt Magyarországon. Amikor 
kértük beszéljen hozzánk magyarul 

is, elképedtünk, hiszen szinte tökéletesen fejezte ki magát.  A nap végén nehéz volt őt elengedni, mert, ha csak egy 
napra is, színt hozott az életünkbe.

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
6440 Jánoshalma, Béke tér 11.

 

E-mail: hunyadi.kir@gmail.com
Honlap: www.hunyadi.
janoshalma.hu
Tel.: 06-77/501-180 Fax: 06-
77/501-180

INGYENES TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK 
A HUNYADI ISKOLÁBAN

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola a Szegedi Felnőttoktatási Gimnázi-
um és Szakképző Iskola telephelyeként az alábbi ingyenes esti képzéseket tervezi indítani a 2014-15-ös tanévben.

Gimnázium (4 éves)
Szociális gondozó és ápoló szakma (2, vagy 3 éves)
A képzésekről és a jelentkezés feltételeiről bővebb tájékoztatás az iskola honlapján: http://hunyadi.janoshalma.

hu/, vagy személyesen, munkaidőben az iskola titkárságán.

Rittgasszer János
igazgató

MAGYAR MOZI filmes vetélkedő II.

Nálunk járt Prem Phansuriyanon

Kitüntetett pedagógusok

mailto:hunyadi.kir@gmail.com
http://www.hunyadi-jhalma.sulinet.hu
http://www.hunyadi-jhalma.sulinet.hu
http://hunyadi.janoshalma.hu/
http://hunyadi.janoshalma.hu/
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Idős emberek ápolását, gondozását vállalom ott-
honukban vagy akár családi házamban is. Megfe-
lelő szakmai végzettséggel és tapasztalattal ren-
delkezem. Érdeklődni: 06-30/319-0499

A dietetikus tanácsai

Tönkölybúza

id. Radvánszki Ferenc és neje Etelkának 60. házassági évfordulójuk alkalmából szeretet-
tel gratulálnak és egészségben gazdag, hosszú, boldog életet kívánnak gyermekeik, unokáik, 
dédunokáik, testvéreik és közeli rokonaik.

Gyémántlakodalmasok

Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos, a 
közismert, a média által gyakran megszólal-
tatott szakember élvezetes előadását hallhat-
ták az érdeklődők „Mindennapi függősége-
ink” címmel 2014. június 7-én, a Dohányzás-
mentes Világnap alkalmával szervezett ren-
dezvénysorozat záró programjaként.

A rendezvény a Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Egészségfejleszté-
si Iroda TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0013 
azonosítószámú „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek-
ben” elnevezésű „Az egészség minden, de 
egészség nélkül minden semmi” című pro-
jekt keretében valósult meg.

Az alábbi cikk, a főorvos úr előadása alap-
ján készült.

A szenvedélybetegség olyan viselkedés-
forma, amelyet az ember nem képes kont-
rollálni, kényszeresen újra és újra ismét-
li, olyan tevékenység, amely önmagára – és 
környezetére is – káros. A függés létre jöhet 
kémiai anyag hatására, de viselkedési for-
mák is uralhatják a személyiséget. Ez utób-
bi csoportba tartoznak a játékszenvedélyek, 
a mániák, a táplálkozási zavarok, a társ- és 
internetfüggőség, a kényszeres vásárlás és 
a szexuális élet különböző zavarai. A leggya-
koribb viselkedési függőségek alapvető bio-
lógiai szükséglethez (táplálkozás, szexuali-
tás) kötődnek.

Drogokat a világ minden szegletében 
használnak, de tény, hogy a legális dohány-
zás több ember halálát okozza, mint bárme-
lyik más szer. Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) által kiadott definíció szerint 
„kábítószer minden olyan anyag, amely a 
fogékony biológiai struktúrák ingerlésé-
hez vezet, amelynek fogyasztása lehet til-
tott, vagy nem, de fogyasztása veszélyes, 
visszaélésre alkalmas vagy deviáns”.

Zacher Gábor elmondta, hogy a többé-ke-
vésbé gyakran emlegetett tudatmódosító 
szerek függőségei (pl. kábítószer, alkohol, 
nikotin, koffein) mellett léteznek magatartá-
si függőségek is. Ilyenek a lakosság nagy 
részét komolyan fenyegető, például az egy-
re terjedő mobiltelefon-, számítógép- vagy 
éppen Facebook-függőség, melyek kihívás 
elé állítják a felnőttek társadalmát is. A szom-
bat délutáni előadás kifejezetten a szülők irá-
nyában próbált paradigmaváltást kieszközöl-
ni – vagy legalább is elindítani, hiszen leg-
kevésbé az elrettentés, netán a száraz sta-
tisztikai tények sorjázásával szeretett volna 
hatást elérni.

Meglátása szerint a gyerekekkel foglalko-
zó felnőttek, így elsősorban a szülők, nagy-
szülők és tanárok feladata olyan ismeretek-
kel, értékrenddel és személyes példákkal 
felvértezni a fiatalságot, melyek birtokában 
önszántukból tudnak majd nemet mondani, 
amikor a szórakozóhelyen vagy más kortárs 
társaságban tudatmódosító szerrel (cigaret-
ta, alkohol, drog) kínálják őket.

Mint mondta – „Tizenöt évesen a hard-
ver rendben van, csak éppen a szoftver 
nincs olyan szinten, amilyenen lennie kel-
lene. Bezárultak az úgynevezett „hétper-
ces gyerekek” kommunikációs csatornái, szó 
sincs arról, hogy face to face, személyesen, 
hagyományos módon beszélgessünk velük a 
kábítószerekről.”

A „hétpereces gyerekek” alatt arra a döb-
benetes statisztikai adatra utalt a főorvos úr, 
mely szerint a szülők átlagosan naponta 7 
percet beszélgetnek gyermekeikkel.

Ismertette a Magyarországi adatokat a 
szerhasználattal kapcsolatban, amelyek 
megdöbbentőek:

Átlagos hétvégi napon 350 000 fő használ 

valamilyen tudatmódosító anyagot
Évente 45 millió szer használat „történik”
Évente 2200 szál átlag napi egy doboz 

cigarettát füstölnek le
Évente 14 liter 90%-os szesz fogy 
A drogfüggők száma hazánkban max. 20 

000 fő
Érdemi prevenció nincs
Miért is lenne, hiszen a mai kamasz gyere-

ket nevelő szülő korosztálynak nincs tapasz-
talata.

Annak ellenére megdöbbentőek az ada-
tok, hogy előadásában azt is elmondta, hogy 
a „vasfüggöny” jótékonyan hatott a drogkér-
désben hazánkra, viszont az alkoholizmus, a 
dohányzás és a gyógyszerfüggőség jelentős 
problémát okoz napjainkban is. 

Koffein
A napi elfogadható koffein adag felnőt-

tek számára, 150 mg koffein, ami kettő és 
fél csésze 
kávét jelent. 
Ez mel-
lett azonban 
f igye lembe 
kell venni az 
olyan élve-
zeti cikke-
ket, amelyek 
t a r t a l m a z -
nak koffeint, 
és így bele-
számítandók 
a napi koffe-
in fogyasz-
tásba. Ezek 
s o k s z o r 
olyan termé-

kek, melyek estében hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni arról, hogy koffeint tartalmaz-
nak. Ilyenek pl. tea, kóla típusú italok, ener-
giaitalok, csokoládé! Külön felhívta a figyel-
met az energiaitalok mértéktelen fogyasztá-
sára, amely főleg a fiatalok körében jellem-
ző. Zacher Gábor a 14 évnél fiatalabbaknak 
egyáltalán nem ajánlja energiaital fogyasz-
tását, 14-18 éveseknél pedig legfeljebb napi 
egy (60 mg) számít elfogadható mértéknek.

Dohányzás
Magyarország a dohányzással összefüg-

gő halálozás tekintetében az unióban Litvá-
nia, Lettország és Románia után a negye-
dik, a tüdőrák halandóságban az első, míg a 
dohányzással hasonlóan szorosan összefüg-
gő keringési betegségek okozta halálozás-
ban Románia, Lettország, Litvánia, és Szlo-
vákia mögött az ötödik.

Az uniós területek mindössze 0,1%-án 
termelnek dohányt, és becslések szerint a 
közösség dohánygyáraiban sodorják a világ 
cigarettatermelésének negyedét. A dohány-
zás visszaszorítására a nemzetközi szer-
vezetek a nyolcvanas évek közepétől-vé-
gétől tettek lépéseket a dohánytermékek-
re kiszabott adókkal, a reklámozás betiltá-
sával, a munkahelyek füstmentessé nyilvá-
nításával stb.

Alkohol
Az alkohol a legelterjedtebb, tompító hatá-

sú drog, és a dohányzás után a legnépesebb 
a tábora. Magyarország a legtöbb alkoholt 
fogyasztó országok rangsorában a 17. Az 
elfogyasztott 14 liter 90%os szesznek meg-
felelő alkoholos ital közel fele bor, és ezzel a 
13. legnagyobb borfogyasztó. Az alkoholistá-
nak testi és szellemi egészségkárosodással, 
emberi kapcsolatainak, társadalmi és anya-
gi helyzetének romlásával kell számolnia. 
Magyarországon becslések szerint nagyivó a 
társadalom ötöde és alkalmi ivó a fele. Külön 
kitért a nőket érintő veszélyeztető életsza-
kaszokra és élethelyzetekre. Az adatok itt is 
sokkolóak: a nők 12 százaléka iszik naponta 
alkoholt – többségükben úgynevezett „spá-
jzalkoholisták”, tehát nem vállalják fel nyíltan 
alkoholfogyasztásukat – egyharmaduk rend-
szeresen szed nyugtatót, altatót vagy fájda-
lomcsillapítót. 

Gyógyszerfüggőség
Ez szintén egy olyan függőség, amely igen 

csak elterjedt és az estek többségében nem 
is tudatosul az érintettben, hogy függővé vált. 
Legismertebb ilyen gyógyszerek a fájdalom-
csillapítók, altatók és a hashajtók.

Meglepő statisztikával is szolgált a főorvos 
úr, Magyarországon évente 10 millió doboz 
altató, nyugtató fogy, ami 350 millió tablet-
tát jelent. A nők 50-60 százalékánál jelent-
kezik élete során hosszabb-rövidebb időre 
valamilyen étkezési zavar, és ezzel össze-
függésben a képzeletünket messze megha-
ladó méreteket ölt modern civilizációnkban a 

hashajtófüggőség.
Pszichoaktív szerek

A köznyelv az ide tartozó drogokat legy-
gyakrabban kemény és lágy kategóriákba 
sorolja. Az előbbiek beépülve az anyagcse-
re-folyamatokba, a lelki mellett testi függő-
séget is kialakítanak. Nagy veszélyt jelente-
nek napjainkban a dizájner drogok megjele-
nése. Ezeknek az anyagoknak csak a kémi-
ai ujjlenyomatát ismerjük, de nem tudjuk, 
hogy okoz-e hozzászokást, milyen krónikus 
hatásai vannak, és nagyon sok olyan szer 
van, amiről a szakemberek sem tudnak sem-
mit. Magyarán szólva, egy engedély nélküli 
emberkísérlet zajlik. Elmondható az is, hogy 
a „kapu-drog” elmélet megdőlt, több ténye-
ző befolyásolja, van, aki egyszeri szerhasz-
nálat után nem lesz fogyasztó, és „persze 
van, aki belekerül a fősodorba, és a függősé-
gig is eljuthat.”

Zacher Gábor előadásában említést tett 
még néhány függőségi állapotról, mint pl. a 
munkaalkoholizmus, játék-, csokoládé-, vagy 
éppen az edzés-addikcióról.

 A döbbenetes számok okai között a szak-
ember előadásában rámutatott: tekintély, 
példakép, tisztelet és értékrend válságban 
élünk, amiben nincs az egyénnek jövőké-
pe. A másfél órás előadásában az elretten-
tő tények mellett mégis folyamatosan rámu-
tatott a reményt, a kiutat jelentő emberi kap-
csolatok fontosságára. Ezek segíthetik az 
egyes embert önismerete és önbizalma meg-
erősítésében, és jelenthetnek egy stabil kül-
ső kontrollt.

„10.000.000 függő országa vagyunk, és 
azt gondolom, hogy mindannyiunknak van 
valamilyen függősége, kérdés, hogy tudunk-e 
együtt élni úgy, hogy csak időnként legyen 
belőle keretsértés.” 

Előadása végén néhány kérdésből álló 
tesztet vetített, melyből (a megfelelő függő-
ségi okot behelyettesítve) könnyen beazono-
síthatja a függőségi állapotot az érintett, vagy 
a családtag. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2013. 
novemberében megnyílt Egészségfejleszté-
si Irodában információt kaphatnak, amennyi-
ben függőséggel kapcsolatos problémát vél-
nek magukon felfedezni. Keressék fel szemé-
lyesen az EFI irodát a Jánoshalmi Egész-
ségügyi Központ épületében (Jánoshal-
ma, Petőfi u.1.), vagy a 77/502-952-es tele-
fonszámon.

Függőségi teszt

1) Játszott-e már a munkaidő rovására?
2) Előfordult-e valaha, hogy a játék miatt 

vált gondterheltté az otthoni élete?
3) Érintette-e már a jó hírét a játék?
4) Érzett-e valamikor lelkifurdalást a játék 

után?
5) Játszott-e valaha is azért, hogy fizet-

hesse az adósságait, illetve így oldja meg az 
anyagi nehézségeit?

6) Gátolta-e a játék a törekvéseiben, vagy 
hatékonyságában?

7) Vesztés után érezte-e azt, hogy minél 
előbb vissza kell mennie, s visszanyernie, 
amit veszített?

8) A nyerését követően érzett-e erős kész-
tetést arra, hogy minél előbb visszatérjen, s 
még többet nyerjen?

9) Gyakran előfordul az, hogy eljátssza az 
utolsó filléreit is?

10) Kért-e valaha kölcsön azért, hogy 
játszhasson?

11) Adott-e már el bármit is azért, hogy 
legyen pénze játszani?

12) Előfordult-e, hogy a mindennapi kiadá-
sok rovására szeretett volna „félretenni a 
játékra”?

13) Megtörtént-e, hogy a játék miatt nem 
törődött megfelelően önmagával vagy a csa-
ládjával?

14) Játszott-e valaha hosszabb ideig 
annál, mint ameddig tervezte?

15) Játszott-e valaha azért, hogy így 
meneküljön el az aggodalmai és a gond-
jai elől?

16) Tett vagy fontolgatott már valami tör-
vénysértő cselekedetet, azért, hogy pénzt 
szerezzen játékra?

17) Zavarta-e a játék az alvását?
18) A veszekedések, csalódások vagy 

feszültségek késztetik-e arra, hogy játsszon?
19) Érezte-e már azt, hogy bármi jót, ami 

csak éri, játékkal kellene megünnepelnie?
20) Gondolt-e arra, hogy tönkremehet a 

játék következtében?

Mindennapi függőségeink
A tönkölybúzát 

néhány éve fedez-
ték fel újra, ami-
kor a búza, illetve 

a búzából készített liszt egészségesebb alter-
natívája után kutattak. Ezzel visszatértek az 
egyik olyan gabonához, amit évezredeken át 
fogyasztott az emberiség.

A tönkölybúzát már a vadászó-gyűjtöge-
tő ember is fogyasztotta. I.e. 6000 környé-
kén pedig már Délnyugat-Ázsiában termesz-
tették. Népszerűsége egészen a XIX. század 
végéig megmaradt. Egy német nyilvántartás 
szerint 1850-ben még a termesztett gabona 
94 százaléka tönkölybúza volt.

A XX. században a tönkölybúza helyét 
különféle nemesített búzafajok vették át, a 
tönkölybúza termesztése teljesen háttérbe 
szorult. Ennek fő oka a tönkölybúza kiváló-
ságához is szervesen hozzájáruló külső héj, 
amelyet a betakarítás során nem távolíta-
nak el a szemekről. Ez a héj az, ami meg-
védi a rovaroktól és a szennyeződésektől, 

a héjnak köszönhetően hosszabb ideig friss 
marad. De ennek a maghéjnak köszönhetően 
vált másodlagos gabonává, mivel az újsze-
rű búzák héját sokkal könnyebben el lehet 
távolítani, így kevesebb munka árán válik 
feldolgozhatóvá. Igénytelen növény, bioter-
mesztésre is alkalmas.Termesztése ugyan-
úgy történik, mint a többi búzafajtáké, azzal 
a különbséggel, hogy sem trágyázás, sem 
vegyszerezés nem szükséges.

A tönkölybúza nagyon egészséges. A töb-
bi búzafajtához képest lényegesen nagyobb 
a fehérje- és a sikértartalma. Az emberi szer-
vezet számára nagyon kedvező és jól hasz-
nosuló aminosavakat tartalmaz. Nagy meny-
nyiségű B-vitamin (B1, B2, B6) és E-vita-
min található benne, valamint kálium, kalci-
um, vas, mangán, magnézium, fluor, niacin, 
réz, szelén, cink és rost. Magas rosttartal-
ma miatt nagyon jó hatással van a belekre, 
az emésztésre.

Faragóné Hován Éva
    dietetikus

Kedves Szülők, és diákok!
A Jánoshalmi Közösségi ház keretén belül újra indul a Tanoda jellegű program – pót-

vizsgára felkészítés céljával. Jelentkezéseket július 11-ig várjuk. A program a jelentkezők 
számától függően indul el.

Kapcsolat: Nagy Nikolett
Közösségi ház vezető

6440 Jánoshalma, Orczy u. 110.
Tel.: 06/70-4090-541

TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004

Jánoshalmi Kistérségi Társulás 
6440 Jánoshalma  
Béke tér  1. 
Tel:77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com
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2014. 
július 16.  

Kirakodó vásár
július 27.  

Búcsúi vásár

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

GÁLA ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA

06-77/402-236

Július 26-án 

Zenés est a Gála étteremben
Grillezett étel ajánlatunkkal várjuk 

kedves vendégeinket!

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj 
őszi búzában és őszi 

árpában történő kiadása 
2014. július 21-től  augusztus 2-ig történik.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 
péntek: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye:  
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

A Jánoshalmi Kistérségi Gyerekesély Bizottság, a TÁ-
MOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „Integrált térségi progra-
mok a gyermekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” el-
nevezésű „Együtt egymásért” című projekt keretében kötelezően létrehozott 
bizottság.
Célja, feladatai:

•	a projekt időtartamára és az azt követő legalább öt éves időszakra jött 
létre. A bizottság működési feltételeit (szervezés, adminisztráció, koordi-
náció) a Kistérségi Gyerekesély Iroda biztosítja.  

•	a bizottság üléseit negyedévente tartja, ezeken kívül szükség szerint 
rendkívüli üléseket tart. Az első ülés alkalmával, majd minden év azonos 
időszakában a Bizottság egy évre szóló munkatervet készít az elvégzen-
dő feladatairól.

•	a bizottság delegált tagja részt vesz a „Legyen jobb a gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia (2007-2032) szemléletének és alapelveinek megfele-
lő, hosszú távra -minimum 10 évre- szóló gyerekesély stratégia és annak 
megvalósulását szolgáló 3 évre szóló cselekvési program és forrástér-
kép elkészítésében, majd a bizottság elfogadja azt.

•	a Gyerekesély Bizottság képviseli a gyermekek (különös tekintettel a 
szegény, hátrányos helyzetű gyerekek) érdekeit a kistérségi társulás, 
mint a kistérség döntéshozó szerve és a helyi lakosság előtt, ez által 
hidat képezve a területi döntéshozók és a projekt célcsoportja között. 
Közreműködik a helyi szükségleteken alapuló térségi fejlesztések meg-
alapozásában a Kistérségi Gyerekesély Irodával, a kistérségi tárulással, 
a Járási Hivatallal és a projekt megvalósítóival együttműködve, a gyer-
mekek, fiatalok és családjaik helyzetének javítása érdekét szolgálva.

2014.06.05-én megtartott Bizottsági ülésen a bizottság megjelent tagjai a 
„Családi nyaralás” és az „Egészségügyi program” – programelem kap-
csán az alábbi kérdésekben hoztak döntést:
Családi nyaralás
A kiválasztás megkönnyítésére a bizottság (a korábbi ülés alkalmával) „Csa-
ládi vetélkedő” programot hirdette meg, melyhez jelentkezésként egy oldalas, 
„A mi családunk” című bemutatkozót kért. A vetélkedőre nem érkezett kellő 

számú jelentkező, így a bizottság a gyermekvédelemben dolgozó szakembe-
rek segítségét, ajánlását kérte.
Jelen ülés alkalmával a szakemberek által javasolt családok közül kerültek 
kiválasztására, azok a családok, akik részt vehetnek a nyaraláson, az alábbi 
szempontrendszer alapján:

• nem volt(ak) még nyaralni a gyerek(ek) a családban
• hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(ek)
• egy főre eső jövedelem (rangsorolás módszer)
• Gyerekesély Program (GYEP) valamely programján részt vesz(nek)

A végleges létszám a kistérség településeit tekintve:
Jánoshalma: 10 család
Mélykút:   6 család
Borota:   6 család
Kéleshalom:  2 család, 
a bizottság egyhangú döntése alapján.

Egészségügyi program
A tevékenységet a TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 projekt keretében bizto-
sított egészségügyi szűrések és gyógyászati segédeszközök Irányelv és Pro-
tokoll szabályozza.

Az egészségügyi szűrés a program időtartama alatt a szemészeti, fül-orr-gé-
gészeti és ortopédiai szakterületeket érintő szűrővizsgálatokra 3-3 alkalom-
mal, összesen 12 alkalommal kerül sor a kistérség településein (Jánoshalma, 
Mélykút, Borota, Kéleshalom), az alábbi korcsoportos bontás szerint:
Szemészeti szűrés: 5 - 13 éves korú gyermekek 
Ortopédiai szűrés: 3 éves, 7 éves és 13 éves korú gyermekek
Fül-orr- gégészeti szűrés: 3 éves, 5 éves és 10 éves korú gyermekek
A szűrővizsgálatokat a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-
profit Közhasznú Kft., mint a kistérség járóbeteg-szakellátó intézménye által 
biztosított szakemberek végzik.
A protokoll, gyógyászati segédeszköz támogatásról szóló részét teljes egé-
szében közzétesszük, az átláthatóság és az esetleges visszaélések megelő-
zése érdekében.

A gyógyászati segédeszköz támogatás 

Fogalom definiálás:
A célcsoport leghátrányosabb rétegeinek az egyedi méltányosság eszköz-
rendszerére építve a projekt költségvetése támogatást nyújt:
- szakorvosi szűrővizsgálat elvégzésére épülő, érintett célcsoport tagjai részé-
re a szükséges gyógyászati segédeszközök árához
- a korábbiakban beszerzett, de javításra és/vagy cserére szoruló segédesz-
közök bekerülési költségéhez
- egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének 
cseréjéhez, amennyiben a cserét a beteg testi állapotában bekövetkezett vál-
tozás indokolja
Gyakoriság

A projekt időtartama alatt a szemészeti, fül-orr-gégészeti és ortopédiai szakte-
rületeket érintő, szakorvosi vélemény alapján segédeszközre szoruló szemé-
lyek részére, a benyújtásra kerülő támogatás igénylők bírálatára negyedéven-
te kerül sor. A bizottság döntése alapján támogatásban részesülő személyek 
évente, szakterületenként egy alkalommal részesülhetnek támogatásban.
Érintett célcsoport
A 3 éves, 5 éves, 7 éves, 10 éves és 13 éves korú gyermekek, valamint ezen 
korosztályokba nem sorolt azon gyermekek, akikre a területileg illetékes védő-
nők javaslatot tesznek.
Támogatásról döntést hozó szervezet
A szakorvosi vélemény alapján segédeszközre szoruló személyek támogatás 
igénylését a Gyermekesély Iroda gyűjti össze és értékeli az előzetes minősí-
tési alapelvek alapján, majd előterjeszti a Kistérségi Gyerekesély Bizottság 
elé döntéshozatalra.
A gyógyászati segédeszköz támogatás megítélésének működési folyamata
1, Azon szülő/gyám, aki a család anyagi körülményei okán a vonatkozó szak-
területek szakorvosai által rendelkezésre bocsátott gyógyászati segédesz-
köz beszerzési dokumentumok alapján az eszköz beszerzésére nem képes, 
a projekt által rendszeresített Támogatás Igénylő dokumentum kitöltésével 
kérelmet jogosult benyújtani a Gyerekesély Program Irodához 
2, A Gyerekesély Program Iroda segíti az érintett szülőt/gyámot a dokumentu-
mok kitöltésében, illetve befogadja és összegyűjti a Támogatás Igénylő doku-
mentumokat
3, A Gyerekesély Program Iroda a Támogatás Igénylő dokumentumokat a 
jelen dokumentum mellékletét képező minősítési pontszámok alapján elő-
zetes értékelés folyamatába illeszti, s az eredményeket negyedévente, illet-
ve szükség esetén rendkívüli ülés keretében a Kistérségi Gyerekesély Bizott-
ság elé terjeszti.
4, A Kistérségi Gyerekesély Bizottság dönt az előterjesztésekről, s támogatás-
ra jóváhagyott esetekben a Gyerekesély Program Iroda értesíti a támogatot-
tat a támogatás elnyeréséről.
5, A támogatás kifizetésére a beszerzett gyógyászati segédeszközt bizo-
nyító számla alapján utólagosan, egyszeri maximum 15.000 Ft-os támo-
gatási összeg folyósítására kerül sor gyermekenként.

Az értékelés részletes pontozási táblázata:
Védőnői javaslat megléte: 5 pont
Gyermekjóléti Szolgálat javaslatának megléte: 5 pont
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
határozat megléte 2 pont

Indoklásban leírva:  
nagycsaládos 2 pont

Indoklásban leírva:  
rossz anyagi helyzet, évek óta nem tudják a 
gyógyászati segédeszközt megvenni

1 pont

Összesen: 15 pont

Gyerekesély Bizottsági ülésen történt

Péter és Pál napja van. A hagyomány szerint e 
napon a „búza töve megszakad”, és  megkezdő-
dik az aratás, de több hiedelem is kapcsolódik a 
naphoz.   

A teljes mondás úgy szól, hogy a búza Szent György 
napján szökik szárba, májusban kihányja a fejét, Szent 
Vid napján abbahagyja a növeke-
dést és Péter-Pál napján megsza-
kad a töve. Ez annyit tesz, hogy 
április végén hosszú szárat ereszt a 
búza, májusban megindul a kalász-
fejlődés, június közepén már nem 
fejlődik tovább, így utána lehet arat-
ni.  Péter és Pál napja az aratás 
kezdetét jelenti a néphagyomány-
ban. Sokfelé valóban ekkor kezd-
ték vágni a búzát. Ha még nem 
érett meg a betakarításra, akkor egy-két kaszasuhintást 
végeztek, képletesen kezdték meg az aratást.

Péter-Pál, dologtiltó nap volt, tehát az aratási munká-
latokat  jelképesen  kezdték meg, rituális tett volt, nem 
fárasztó munka. Lelkileg is felkészültek a közelgő mun-
kálatokra.

Sokfelé Péter-Pálkor fogadták fel a gazdák az arató-
kat és a napszámosokat. 

Péter-Pál napját az aratás  kezdőnapjaként tartották 
számon, időjóslás is tartozik a naphoz.

Péter és Pál érkezése, szakad a búza gyökere. 

Kaszát, sarlót készítsd, mert Péter-Pál után már üres 
az udvar, teli a 
határ!

„ P é t e r - P á l 
aratáskor elöl 
jár».

„Péter-Pálra búza érik, Eljutunk 
az újkenyér-
ig” .

A hiede-
lem szerint a hajadonok közül, 
aki e napon elsőként hallja meg 
a harangszót, év végéig biztosan 
férjhez megy.

Péter, az apostolfejedelem 
és Pál, a népek térítő aposto-
la kiemelt helyen szerepelnek a 
naptárban és békében megférnek 
egymással. Június 29-e kettejük 
igazi névünnepe, már csak azért is, mert a legendai 
hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végez-

ték ki 67-ben Rómában.
Szent Péter, az első pápa eredeti 

neve Simon volt. Jézus adta neki a Péter 
nevet. Krisztus halála után ő került a 
keresztény vallás, az új vallás élére. 

Péter a  halászok védőszentje, hiszen 
maga is halász volt, mielőtt Jézus tanít-
ványai közé állt. A halászok régen ezen 
a napon tartották a céhgyűlést, a legény- 
és a mesteravatást. A lakatosok is patró-
nusuknak tekintették, mivel ábrázolásain 
a mennyország kulcsát tartja a kezében. 

Szent Pál a  keresztények  ellensége 
volt, mígnem  Damaszkuszba menvén  megtért, s meg-

keresztelkedett. (Ennek ünnepe a Pál fordulása: január 
25.) Az ő attribútuma a kard.

 „Péter és Pál, tudjuk, nyárban…” 

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
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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.

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2014. június hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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!

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  
gáztűzhelyek,  
gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma, 
 Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 71.

Te l . : 
0 6 - 3 0 / 5 2 9 - 7 4 0 7

JÚLIUSI AKCIÓJA
Kerti napelemes lámpa 

(4 db-os): 1290.-/szett
Székpárna (4 db): 699.-/cs.

Jégkrém készítő 
(4 db-os): 280.-/szett

 Az akció 2014 júl. 2-tól 19-ig tart!
 További akcióinkat 

keresse az üzletünkben!

ISMÉT INDUL A PIACI 
HANGOS HIRDETÉS!

Várjuk vállalkozások és magánszemélyek hirdetéseit a piaci hirdetőben.
Hirdetés felvétel a sportcsarnok pénztárában. 

Éljen a lehetőséggel!

VÁLTOZÁS!
SZIPPANTÁS BEJELENTÉSE KIZÁRÓLAG 
a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.

Kérjük fentiek szíves figyelembe vételét!

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. 
rodák és közösségi terem.  

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2014. június hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

Kormos Jánosné 
sz: Selymes Mária élt: 87 évet
Szarvas László élt: 59 évet
Seres Eleonóra Zsuzsanna élt: 47 évet
Kutyka Mátyásné 
sz: Oláh Erzsébet élt: 87 évet
Kovács István élt: 56 évet
Mikó Pál élt: 93 évet
Dobos Pongrácné 
sz: Agócs Etelka élt: 94 évet
Szöllősi Istvánné  
sz: Illés Erzsébet élt: 91 évet

Kasziba Imre élt: 78 évet
Demsa Ferenc élt: 88 évet
Bánóczki Lajos élt: 73 évet
Kovács Imre Jánosné 
sz: Törköly Zsuzsanna élt: 66 évet
Somogyi István élt: 57 évet
id. Mikó József élt: 85 évet
Urfi Sándorné 
sz: Besze Ilona élt: 82 évet
Mondovics István élt: 79 évet
Kiss Ferencné 
sz: Kenderesi Mária élt: 90 évet Kőrösi Ferenc (1935)   Színes Józsefné (1934) 

Remete János (1962)   Színes Mihályné (1925)
Mátyus Tibor (1954)   Magyar Imre (1929)

Hornyák Ferenc (1947)

„De ez nem jelenti azt, hogy nyom nélkül eltűnünk. Mindenki, aki vala-
ha ezen a világon élt, nyomot hagyott benne, és bár testét sírba viszi, 

tudását és szellemiségét megőrzi az utódai számára.”
(Sam Revell)

Nagy  Zsolt ügyvezető

Kéthetente  
megújuló akciókkal várja Önt a 
Halasi utcai Hangya ABC

és a Nonstop ABC
Júliusi extra ajánlata! 

Pick sertés párizsi 1499- Ft/kg
Kristálycukor 1kg  212- Ft/cs
Trappista sajt 1499- Ft/kg
Pálcikás jégkrémek 99- Ft/db-tól

A készlet erejéig!

Emlékezés

Szerető gyászoló családja

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk
hiányzol nekünk soha nem feledünk”

Gyenizse József 
halálának 1. évfordulójára

Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya, 
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek, 

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán 

www.pézé.hu
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A JATESZ Nordic Walking 
csapata júniusban pünkösdi 

túrát szervezett Kunfehértón.

Táv:12 km volt.

 Faluból indulva a fürdő-tó és a horgász-tó közötti töltésen végighaladva azt elhagyva 
megkerültük a valamikori nagy tó medrét, majd megpihentünk az egykori Erdei Ferenc 
emlékparkban ahol csoportkép is készült. innen tovább haladva a fehértói ősborókás és 
homokbuckás felé folytattuk utunkat. Végül pedig a holdrutás erdőben megnéztük a Magyar-
országon  sőt egész Kárpát-medencében egyedül itt előforduló védett növényt a virginiai 
holdrutát. Majd visszaérkezve a faluba ért véget a 12 km-es túránk.

Cs. :E.

Hírek a Jánoshalmi 
Futball Club életéből

Júniusi záró fordulók 
eredményei

Mindhárom csapatunk teljesítette a kitű-
zött célját

06.01.
U-19: Jánoshalma-Érsekcsanád 1:2 (0:0)
Gólszerző: Madarász Ákos
Kellemetlen, esős időben óriási küzdelemben 
győzött a bajnokesélyes

06.07 Felnőtt:
4.helyen végzett a csapat, s hosszú idő után 
ismét jánoshalmi lett a gólkirály Jeszenszky 
Roland személyében

Bácsbokod-Jánoshalma 1:6 (1:1)
Bácsbokod, 100 néző
Góllövők: Kerezsi a 13’, ill. Nagy Torma 
Ricsárd az 51’,53’,72’, Gieszinger Péter a 
21›,49› Jeszenszky Roland a 60›
Gieszinger Ferenc edző: Gratulálok az egész 
csapatnak a mai játékhoz valamint az elért 
helyezéshez, és ez úton is szeretném meg-
köszönni az egyesület vezetésének, a szur-

kolóknak az egész évi segítségét.

U-19:
Bácsbokod-Jánoshalma 2:6 (0:3)

Gólszerzők a JFC-ből: Csámpai Tamás 2, 
Kiss Benedek2, Piriczki Péter, Burai Gábor
Meggyőző támadójátékkal zárta csapatunk 
a bajnokságot

Horváth Mihály  klubelnök:
Csapataink teljesítették a kitűzött 
célokat. Ebben a bajnoki szezon-
ban gyarapodtunk játéktudásban és 
hitben egyaránt. Gratulálok a csa-
patoknak!
A sportpálya épületének, valamint 
környezetének felújítása hamaro-
san befejeződik. Ősztől még szebb 
körülmények várják kedves szurko-
lóinkat
Ez úton is köszönöm a támogatók-
nak, a segítő kollégáknak egész 
éves segítségét, valamint a szurko-
lók kitartó biztatását!

Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj 
őszi búzában és őszi 

árpában történő kiadása 
2014. július 21-től  augusztus 2-ig történik.

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye:  
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephelye

Sajtóközlemény
2014. június 30.

Európai Uniós támogatásból, a TÁMOP-6.2.2-11/1-2012 – 0026 kódszámú a „Képzési programok az egészségügyi 
ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” elnevezésű projekt „Tudásfejlesztéssel a jánoshalmi kistérség lakosainak 
egészségéért” című pályázat 2014. június 30-án zárul. A Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban, az intézményben 
dolgozók ráépített OKJ-s szakmai továbbképzése folyt.

A pályázat megvalósításának időtartama: 2013.02.11-2014.06.30

A projekt teljes költségvetése 27.169.964 Ft, melynek támogatási intenzitása 100°%, vissza nem térítendő támogatás.

Az EU által biztosított forrásból minőségfejlesztő továbbképzéseken és ráépített OKJ-s szakmai továbbképzéseken vettek részt az 
intézmény orvosai és szakdolgozói.

Az OKJ-s ráépített szakképzés egy olyan képzési forma, amit egészségügyi szakdolgozói végzettséggel rendelkező egészségügyben 
dolgozó személy végezhet el, viszonylag rövid időn belül, képzéstől függően egy, másfél év alatt, így a meglévő szakképesítése 
mellé egy újabb ráépített szakképesítést szerezhet. Ezáltal magasabb szinten tudja ellátni a feladatait, nagyobb rálátása lesz az 
adott szakterületre. 

A projekt keretein belül angiológiai és kardiológiai; diabetológiai és szemészeti szakasszisztensi ráépített képzettség megszerzésére 
volt lehetősége a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ egy-egy szakdolgozójának.

Az angiológiai és kardiológiai szakasszisztens szív- és érrendszeri megbetegedésekkel foglalkozik. A kardiológiai 
szakrendelésünkön lehetőség lesz terheléses EKG vizsgálat készítésére, melyből megtudhatjuk, hogy milyen hatással van a beteg 
szívére a fizikai terhelés. A jánoshalmi kistérségi egészségügyi központban működő kardiológiai szakrendelésen így minden, a szív 
és érrendszerrel kapcsolatos vizsgálatot el tudunk végezni, így nem kell a betegeknek emiatt vidékre utazni.

Hazánkban már népbetegségnek számít a cukorbetegség, a betegek száma félmillióra tehető. Intézményünkben ezért fontos egy 
diabetológiai szakasszisztens alkalmazása, hogy a cukorbetegeket minél magasabb szinten tudjuk ellátni.

A szemészeti szakrendelésünkön a legmodernebb eszközöket használjuk, a környéken csak mi rendelkezünk látótérvizsgálóval. 
Tervezzük egy Non-kontakt tonométer megvásárlását, mellyel szemnyomás mérést tudunk végezni a legkorszerűbb irányelveknek 
megfelelően. Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez nyújt segítséget a szemészeti szakasszisztens.

Dr. Horváth Endre
projektmenedzser

2014.június 6-án rendeztük az Aerobic és Hastánc Gálát az Imre 
Zoltán Művelődési Központban, ahol sok szép produkcióval örven-
deztettük meg a lelkes közönséget. 

Egy kis ízelítő: Medencés, Szobalányok, Iskolatáska, pom-pom 
lányok, Ősemberek, Gedeon, latin táncosok, anya-gyermek bemuta-
tó,“orosz“ táncosok, step.

Versenygyakorlatok, legyezőfátylas, Ízisz fátylas csodák pompáz-
tak az esten. 

Szőke Janka énekével kápráztatta el a nézőket. 
A kunfehértóiaktól a katonás és a Grease volt látható.
A fellépők nagyon élvezték, a közönség szinte folyamatosan tap-

solt. 

Magas színvonalon gáláztak a fiatalok

A korábbi évek 
hagyományait követve 
idén is - 2014.06.06-án 
- színvonalas műsorral 
szórakoztatták a néző-
ket az aerobikos és a 
hastáncos lányok.

 A Gálán jánoshalmi 
és kunfehértói növendé-
kek mutatták be egész 
évi munkájuk eredmé-
nyét. 

Szeretnénk, megkö-
szöni a tanárnők egész 
évi fáradtságos munká-
ját és azt, hogy a gyer-
mekekkel megszeretet-
ték a mozgás, a tánc 
örömét.

Köszönjük a szép 
gálát!

Szülők

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft.
6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. 
Tel: 77-502-950, 77-502-952
Fax: 77-502-953
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Horváth Áron (Anyja neve: Dugoli-
ty Szilvia), Csámpai Tamás Marcell 
(a.n.: Mezei Krisztina), Kolompár Or-
solya Fanni (a.n.: Kolompár Barbara).

Június hónapban egy házasságkötés 
volt. A pár nem járult hozzá a nevük 

közzétételéhe

Július: 4. Dr. Gregó Sándor, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Csoboth Johanna, 7. Dr. Kishonti Attila, 8. Dr. Mikó 
Attila, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Kishonti 
Attila, 14. Dr. Csoboth Johanna, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. Gregó Sándor, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Mikó Attila, 
19. Dr. Mikó Attila , 20. Dr. Mikó Attila , 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Gregó Sándor, 23. Dr. Gregó Sándor, 24. Dr. 
Mikó Attila, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Gregó Sándor , 27. Dr. Gregó Sándor, 28. Dr. Mikó Attila, 29. Dr. Gregó 
Sándor, 30. Dr. Csoboth Johanna, 31. Dr. Csoboth Johanna

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart.  Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken ill. az ün ne pet meg elő-
ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart.
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet 
bejárata

Or vo si ügye let Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

Naponta más-más termékekkel ! 

Nyári vásár 
Óriási kedvezményekkel 

A rendőrőrs indokolt 
esetben éjjel – nappal 

a 20-539-64-99 
telefonszámon hívható

Ügyeleti beosztás:Lejárt a határidő. Mostantól sokba kerülhet a parlagfű. Júli-
us elsejétől elkezdi a bírságolásokat a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal.

 A parlagfűvel szennyezett földterületek tulajdonosaira vagy 
használóira kiszabható bírság 15 ezer forinttól 5 millióig terjed-
het a terület nagyságától függően.

 Az ellenőrzést a földhivatalok végzik. Jegyzőkönyvet állíta-
nak ki szabálysértés esetén, amit megküldenek a Nébih-nek. A 
hivatal ez alapján kényszerkaszálást rendel el, valamint meg-
határozza a bírság összegét.

K. Sz. A. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2014.06.10-re virradóra a 
társasházuk lépcsőházába feltehetően a bejára-
ti ajtó nyitott állapotának kihasználásával bement 
és onnan eltulajdonította a babakocsijukat  kb. 
160.000 Ft. értékben. A jánoshalmi rendőrőrs 
munkatársai a bejelentést követő napon elfogták 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható Ö.J. jánoshalmi lakost, akitől lefog-
lalásra került az eltulajdonított babakocsi is.

Sajtóközlemény
Egészségügyi dolgozók továbbképzése Jánoshalmán

Befejeződött az egészségügyi dolgozók továbbképzése a Jánoshalmi Járóbeteg–
Szakellátó központban

Erópai Uniós támogatásból, a TÁMOP-6.2.2-11/1-2012 – 0026 kódszámú a „Képzési 
programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” elnevezésű projekt 
„Tudásfejlesztéssel a jánoshalmi kistérség lakosainak egészségéért” című pályázat keretében 
befejeződött a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban az intézményben dolgozók 
továbbképzése és szakképzése. 
Az egészségügyben dolgozók képzése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. Az elnyert támogatás összege 27 169 964 Ft volt, mely teljes 
mértékben fedezte a projekt megvalósítását. A projekt 24 hónap alatt valósult meg, a képzések június 
30-án fejeződtek be.
Az EU által biztosított forrásból minőségfejlesztő továbbképzéseken és  OKJ-s szakképzéseken vettek 
részt az intézmény orvosai és szakdolgozói. 
A projekt keretében lehetőség volt az intézményben dolgozó három személy továbbképzésére, 
akik a képzés elvégzése és sikeres vizsgák után diabetológiai szakápolóként, szemészeti 
szakasszisztensként, kardiológiai és angiológiai szakasszisztensként segítik az orvosok munkáját és 
látják el a betegeket. Így a  jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban működő belgyógyászati, 
diabetológiai, szemészeti, kardiológiai szakrendelésen már képzett szakasszisztenesek végzik az 
asszisztensi feladatokat.
Az intézmény tizenhat dolgozója, orvosok és szakdolgozók belső, minőségfejlesztő képzésben vettek 
részt, hogy a megismerjék az egészségügyben jelentkező új módszereket. Ez  gyakorlatorientált, 
menedzsment jellegű, akkreditált továbbképzés volt,   mely az ellátási és az ellátást támogató 
folyamatokhoz kapcsolódott. A képzések témája: betegekkel való kommunikáció, betegdokumentáció 
kialakítása és kezelése, infekciókontroll, készségfejlesztési képzés, tréning, intézményi folyamatok 
hatékonyságnövelése, ellátás minőségének mérése volt. A képzésben résztvevők sikeres elméleti és 
gyakorlati vizsgát tettek. 
A képzések, továbbképzések által biztosított lesz a Jánoshalmi Járóbeteg–Szakellátó Központban 
a megfelelő minőségű, szakmailag jól képzett humánerőforrás, melynek következtében javul az 
egészségügyi ellátás színvonala. Ennek hatására javul a térségben az egyének egészségi állapota, 
mely pozitív hatással van az emberek mindennapi életére, ez hozzájárul a foglalkoztatottság 
növekedéséhez, melynek gazdaságélénkítő hatása van. 

Bővebb információ:
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
Cím: 6440 Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1. 
Telefon: 06-77-502-950, 06-77-502-960 
Fax: 06-77-502-953 
Web: http://www.janoshalma-rendelo.hu/
 

Jánoshalma Város Önkormányzata sikeres pá-
lyázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Állam-
reform Operatív Program támogatási rend-
szeréhez, és az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111 
azonosító számú, Jánoshalma Város Polgár-
mesteri Hivatalának szervezetfejlesztése II. 
című projekthez 21 900 000 Ft támogatásban 
részesül. A támogatás intenzitása 100 %, azaz 
a teljes költségeket pályázati forrásból bizto-
sítják.
A napokban került sor a vezetői készségek, te-
lepülési stratégiai menedzsment képzésekre, 
melynek keretében szolgáltatási, pénzügyi, 
humán-erőforrási és marketing képzések, tré-
ningek valósultak meg.
A továbbiakban a költségcsökkentés, haté-
konyságnövelés, valamint a személyes haté-
konyság fejlesztés lesznek a képzések fő témái.
A projekt keretében több fontos tanulmány 
is készül: a támogató infrastruktúrát és szer-
ződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány; 
a megváltozott feladatellátást lekövető, jó-
váhagyott belső szabályzatok; feladat-ellátá-
si és finanszírozási modell az étkeztetésre; a 
települési közszolgáltatások összehangolását 
bemutató tanulmány a nem önkormányzati 
közszolgáltatást nyújtók bevonásával; humán 
erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata 
és kompetencia térkép, valamint átfogó fel-
mérés és elemzés készítése a közszolgáltatá-
sokkal kapcsolatos elégedettségről és felme-
rülő igényekről.

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság négyévente 
megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos konferenci-
ája a Congressus Pharmaceuticus Hungaricus. A hagyomá-
nyok szerint ekkor adják át a társaság legmagasabb kitünte-
téseit, amelyekkel a társaság érdekében végzett kiemelkedő 
munkát ismeri el az elnökség. 

Ebben az évben a Kempler Kurt Emlékérem kitüntetett-
je dr. Benkő Zsolt Ernő szakgyógyszerész. A Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság Felügyelő Bizottságának két tel-
jes választási cikluson keresztül volt elnöke, amikor is elké-
szítették az FB „Missziós nyilatkozatát”. Ügyrendiét” és ennek 
köszönhetően már az első választási ciklus végére sikerült 
átfogó ellenőrzést tartaniuk az egész ország területén.

Menedzsment képzések a 
jánoshalmi Önkormányzatnál

Sajtóközlemény

Rendőrségi hírParlagfű riadó

Gyógyszerész kitünteteés

http://www.janoshalma-rendelo.hu/
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