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 Pünkösdi hangverseny

Páduai Szent Antal (1195-1231) – annak ellenére, hogy nagyon rövid 
életet élt itt a földön – világszerte az egyik legismertebb szent. A legegy-
szerűbb hívők is tudják, ha valami elveszett, Szent Antalhoz kell fordulni és 
ő segít. De azt is mindenki tudja róla, hogy ha Antal segített, akkor nekem 
is segítenem kell valaki rászorulón. Ezért van, hogy szinte minden katoli-
kus templomban van Szent Antalnak szobra – nálunk is –, s mellette egy 
persely, Szent Antal szegényeinek. Mondván: ha segítséget kértél a szent-
től, és kaptál, akkor itt ez a persely, segíts te is, másokon, a rászorulókon.

Antal így beszélt szegénységről-gazdagságról: „A szabadon vállalt sze-
génység erőt ad az embernek, de a gazdagság elgyengíti; az ember csak-
hamar rabja lesz vagyonának, ahelyett, hogy uralkodnék fölötte. Mert ami-
kor valamit elveszít és azon szomorkodik, szomorúságában éppen úgy 
szolga lesz, mint jó szerencséjében is csak rab volt.” 

Arra buzdít bennünket is Szent Antal, hogy amit kaptunk a jó Istentől, 
azt adjuk tovább rászoruló embertársainknak. Ezt fejezi ki a képen látha-
tó szobor is. 

Mindenható, örök Isten, te néped számára Páduai Szent Antalt 
kiváló igehirdetővé és gondjaiban hathatós közbenjáróvá tetted. 
Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és min-
den nehézségben érezzük támogatásodat. Így legyen! Sándor atya 
plébános 

2016. június 2-án még folyamatban vol-
tak a koalíciós egyeztetések az április 24-i 
helyi választásokat követően Bácska Topo-
lyán, amikor a Jánoshalma Dél-Bácskai test-
vér városának régi-új vezetése tisztelgő láto-
gatást tett városunkban. A Kislinder Gábor 
községi elnök vezette küldöttséget Czeller 
Zoltán polgármester, és dr. Benda Dénes cím-
zetes főjegyző fogadta a hivatal épületében. 
A két település vezető külön-külön méltatta 
a közelmúltban történt közös pályázatokon 
elért eredményeket, és megállapodtak az ősz 
folyamán kiírásra kerülő IPA határon átnyú-
ló magyar-szerb kapcsolatokat érintő új fej-
lesztési lehetőségekben. Kislinder Gábor és 
Czeller Zoltán ezen túlmenően lehetőségeket 
látnak a nemrégiben szintén közös pályázat 
eredményekén létrejött Topolyai és Jánoshalmi Művésztelepek további 
infrastrukturális fejlesztésében, valamint közös kulturális, és művésze-
ti téren való együttműködésben, programok szervezésében, ami mind-
két település számára előnyös és hasznos. Az együttműködést a jövő-
ben is megalapozza a települések önkormányzati hivatalának gyümöl-
csöző szakmai kapcsolata.

A képen balról jobbra: Dr. Benda Dénes Jánoshalma Város címze-
tes főjegyzője, Kisimre Szerda Anna Topolya községi tanácstag, kultúrá-
ért felelős tárcavezető, Mladin Nesic jogvédő, Czeller Zoltán Jánoshal-
ma polgármestere, Szedlár Péter topolyai hivatalvezető, Kislinder Gábor 
Topolya község elnöke, Csípe Tímea a Topolyai Művelődési Ház igazga-
tója, Domány Dudás Diana Topolya község pénzügyi tanácstag.

Topolyai testvéreink látogatása Jánoshalmán

Színesedő 
főtér

A Városgazda Kft. szakemberei-
nek jóvoltából igazán színesedett 
a Béke tér nyugati fele. A feszü-
let előtt került felállításra egy sző-
lőmuskátlival tele ültetett, különle-
ges virágtartó. 

A szemet gyönyörködtető nem 
minden napi látvány új színfoltja 
városunknak, amit külön köszönünk 
Terner Aliznak és munkatársainak.
Most már csak abban bízunk, hogy 
szakemberek munkáját mindenki 
megbecsüli és nem teszi tönkre. 

Immár hagyománnyá kezd válni, hogy a 
Szent Anna templomban mutatja be új 
repertoárját a Mithras Pedagógus Vegyes-
kar 
A  pünkösdi koncertünőjükön a Szent Anna 
templomban még tőlük eddig nem hallott 
kórusműveket szólaltattak meg a már meg-
szokott magas színvonalon. 
A  május 16-diki hangversenyen szólati-
ként közreműködött Hardy-Horváth Mária 
énekes, valamint Juhászné Zelei Judit és  
Kovács Andrea zongoraművészek. 
A hangverseny jótékonysági célokat is szol-
gált, melynek során rafajnaújfalui óvoda 
javára gyűjtöttek a szervezők. 
Köszönjük ezt a szép estét, melyet a fellé-
pők szabadidejük feláldozásával értek el. 

Átadták a felújított parkrészt
A Béke tér keleti oldala teljesen 

megújult. A régi, kiöregedett fákat 
kivágták, s helyére egy szellős szé-
pen parkosított területet álmodott 
meg Terner Aliz  kertész mérnök. Ter-
vei megvalósítását a Városgazda Kft 
munkatársai segítették. 

A megújult parkot május elején 
házi ünnepség keretében adták. 
A nemzeti színű szalagot Kovács 
József alpolgármester, Juhász Zsolt, 
a Városgazda Kft. ügyvezetője, és 
Terner Aliz vágta át. 

Ezt követően egy kis kötetlen 
beszélgetésre  gyűltek össze a részt-
vevők a Polgármesteri Hivatal épü-
letében. 

Jánoshalmi siker
A mezőgazdasági szak-

képzőben május hónap-
ban rendezték meg a Sza-
bó Gusztáv gépész vetél-
kedő a leendő mezőgaz-
dasági szakemberek szá-
mára. Az eredményhirde-
tésen a jánoshalmiak áll-
hattak a képzeletbeli dobo-
gó első fokára. Továb-
bi részleteket 12. oldalon 
olvashatnak

tel:77%2F501-220
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Báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy, 1915-ben a frontról írt levelében 
tett javaslatára a képviselőház 1917. évi VIII: törvénycikkében a most dúló 
háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről így rendel-
kezett:  2. § Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emlé-
ken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háború-
ban a hazáért életüket áldozták fel.

A törvény szellemének megfelelően Jánoshalma Főterén, a mai Béke 
téri parkban az I. világháborúban elesett magyar katonák emlékére 1924. 
szeptember 28-án állították fel Sidló Ferenc szobrászművész alkotta Hősi 
Emlékművet. 

Az emlékmű felújítás utáni felavatására és felszentelésére a „Hősök 
Napja” keretében szervezett ünnepi megemlékezés kertében került sor.

A „Himnusz” elhangzása után Czeller Zoltán polgármester köszöntöt-
te a jelenlévőket, majd ismertette az emlékmű felújításának körülményeit. 
Az ünnepi megemlékezésre Györgypál Csaba nyá. alezredest Bem József 
Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnökét kérte fel, aki az emlékmű létrehozá-
sának eseményein túl, részletesen beszámolt 1924. szeptember 28-n tör-
téntekről illetve az emlékmű 1945 utáni sorsáról.

A felújított Hősi Emlékművet Mons. Menyhárt Sándor plébános szen-
telte fel.

Az avatási ünnepséget a hősök tiszteletére felhangzó katonai „Takaro-
dó” zárta. 

A „Magyar Hősök Emlékünnepe”  a Kistemető „Hősi sírkertjében” a 
„Somogyi bakák” emlékművénél és a II. világháború hősi halottai tiszteleté-
re emelt kopjafánál folytatódott  Az érkezőket a Hódmezővásárhelyi Hely-
őrségi Zenekar   I. és II. világháborús katona indulókkal, dalokkal fogadta. 

A nagyszámú felnőtt lakosság mellett képviseltették magukat az iskolák 
és a város különböző egyesületei, a pártok és intézmények vezetői.

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Bányai Gábor országgyűlé-
si képviselő, a BEOSZ – Dél-Alföldi Régiójának elnöke Dr. Kovács György 
nyá. mk. ezredes és Deli József nyá. ezredes tiszteletbeli elnök. Jelen vol-
tak Kalocsa, Kiskunhalas,Kiskunfélegyháza  tagegyesületei elnökei, tagjai, 
valamint Kecskemétről Gáldonyi Sándor százados az 1. számú Toborzó és 
Érdekvédelmi Központ képviselője.   

Az ünnepi megemlékezés a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis katonáiból díszőrség felállításával kezdődött. A „Himnusz” 
elhangzása után Györgypál Csaba nyá. alezredes – a megemlékezést ren-
dező Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke – rövid megnyitó 
beszéddel köszöntötte a megjelenteket.  

A megnyitót követően a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola tanulói ünnepi műsora hangzott el. A műsor az I. világ-

háború kitörésének   102-dik évfordulója és a II. világháború befejezésé-
nek 71. évfordulója jegyében került összeállításra. A tanulókat Rittgasszer 
Jánosné az iskola pedagógus készítette fel. 

Az ünnepi megemlékezést Dr. Hausner Gábor alezredes a HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum kiemelt főtisztje tartotta. Ünnepi megemlékezé-
sében nagy hangsúlyt kapott a hősökről való méltó megemlékezés fon-
tossága, a katona hősök helytállásának tisztelete. A megemlékezés kap-
csán „somogyi bakák” jánoshalmi harcáról több új ismerettel gazdagodtunk.

Az elhunytak neveinek ismertetése alatt az iskola tanulói a mécsesek 
mellé egy-egy szál virágot helyeztek el a tizenkét síron.

A II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kopjafa, valamint a 
„somogyi bakák” emlékművének megkoszorúzását követően a megemlé-
kezést a „Szózatot” követő „Takarodó” zárta.        

  GYPCS 

 — A megyei napi lap felhívást tett közzé diákok számára, hogy jelelöl-
jék az Év tanára címre kedvenc pedagógusukat. Jánoshalmáról Nagy 
Andrásné Mészáros Ilonát ban a volt diákjai jelölték tanítványai. Ennek 
kapcsán kérdeztem a jelöltet: Miként éri mindezt meg 
 — Nekem már maga a jelölés győzelemmel ért fel. Ez egy nem várt dicsé-
ret, amikor Az ember már nem annyira aktív, egy ilyen elismerés, mely szá-
momra több mint egy Apáczai-Csere János díj. Ezt azok kezdeményezték, 
akiknek semmilyen érdeke nem fűződik hozzá, a volt gyerekeim, akik mára 
már 32-33 éves felnőttekké lettek. Ők voltak az első zsolnais osztályom, 
akiket elsőtől nyolcadikig tanítottam. Nagyon jó közösség volt
 — Először azt hittem, mikor elindult ez a jelölés, hogy a szakiskolások 
kezdeményezték ezt.
 — Nem. A szakiskolásokkal nagyon jó viszonyban vagyok. Ott, mivel tanítom 
őket, úgy éreztem volna, hogy érdek-motivált a dolog. Így viszont… Nem 
is tudok mit mondani!  
 — Én bele betegedtem, mikor lementek, mert túl közel engedtük egymás-
hoz magunkat. Engem is közel engedtek magukhoz, meg én is őket. Ha 
úgy nézzük ez nem igazán egészséges, de ha a másik oldalát nézzük, így 
lehet igazán hatékony az ember, amikor látom az esetlen kamasz kölyök-
ben azt a picike kisfiút, akivel elkezdtél dolgozni, s tudod, hogy ez ki fogja 
forrni magát.
 — Ehhez kell az érzék!
 — Nagy szerencsém volt, mert mivel tanító voltam, vagyok. Időről időre úgy 
éreztem, hogy butulok, s akkor mindig tanultam valamit. Így lettem magyar 
szakos tanár, noha nem akartam felsőben tanítani. Amikor elindult a zsolna-
is osztály, akkor ez nagyon jól jött mindenkinek, mert olyan úton kezdtünk el 
járni, melyen nem járt még addig senki sem. S, ha igazán szívből csinálja az 
ember, nagyszerű eredményeket lehet elérni. Ahogy végig gondolom az osz-
tálynévsort, mindenki a helyén van. Ugyan annyian fejeztük be a nyolcadi-
kat, ahányan elkezdtük. 
Volt olyan diákom, akit már-már leírtak, de felkaroltuk és egyre szebb ered-
ményeket ért el, manapság egy nemzetközi cégnél rangos beosztásban jár-
ja a világot Koreától Mexikóig. Nagy tanúság ez, hogy nem szabad leírni eze-
ket a kisgyerekeket. 
 — Mintegy negatívumként említette, hogy közel kerültek egymáshoz. 
Miért?
 — Mert belebetegedtem, mikor elmentek. 
 — Ezen kívül más gond nem volt ebből?
 — Ez elég nagy gond volt. A legidősebb lányom, akkor itt dolgozott Halason a 
kórházban, s panaszomra, hogy sokat fáj a fejem, behívott egy kivizsgálásra. 
Kiderült, hogy az érzelmi stressz látható nyomot hagyott rajtam. Ott kaptam 
egy arcidegbénulást. Pillanatok alatt ágyba kerültem, infúziót kaptam. Akkor 
derült ki, hogy magas a vérnyomásom. Ez egy érzelmi stressz volt. Szülő-
ket temettünk el, és még sok minden. Azt mondták később a gyerekek, hogy 
volt egy nehéz évük velem, mert ebbe a nyolc évbe esett a válásom és édes-
apám halála. De gyönyörűen tolerálták a gyerekek. Együtt mozdultunk lélek-
ben, mint egy család, és ez kitart a mai napig.
 — Szívet melengető ez számomra.
 — Igen. Amikor ember már azt hiszi, hogy most már a nekrológján kellene dol-
goznia, jön egy ilyen esemény. 
 — De most azért nem úgy látszik, hiszen a szakiskolában tanít, és szerve-
zi az ünnepségeket, nagy sikerrel. Számomra, mint külső szemlélőnek 
úgy tűnik, hogy kedvelik a diákok, elfogatják. 

 — A Hunyadi iskolából előnyugdíjjal mentem el, és magas vérnyomással. 
Fárasztó volt számomra magas óraszámos lefoglaltság, mint később kiderült 
emiatt volt mindig 200 körüli a vérnyomásom. Gyógyszerrel. Akkor úgy gon-
doltam, vagy elmegyek, vagy nem megyek egyáltalán nyugdíjba. Nme kel-
lett hozzá fél év, felére csökkentettük a gyógyszer mennyiséget és normá-
lis lett a vérnyomásom. 
Jól éreztem magam nyugdíjasként. Számomra minden nap vasárnap volt. 
Megszűnt létezni számomra az óra, mint olyan, aki korábban mindig az óra 
rabságában éltem. 
Egyszer jött a megkeresés a szakiból, elmentem. Ami az ottani munkában 
és belső életben nagyon megtetszett, hogy hihetetlenül odafigyelnek a gye-
rekekre.  Ha valami disznóság van – az mindig akad – azonnal odalépnek. 
Tehát az, hogy fegyelmi van és tárgyalás van és igen is: „ami hülyeséget 
megcsináltál vállald is a következményeit!”. 
Nem véletlenül fegyelmezett minden műsoruk. Nem bántják fizikailag a taná-
rok őket, eszük ágában sincs. Nagyon odafigyelős, lelkiismeretes emberek. 
Nem bántják egymást soha. Biztos, hogy vannak belső villongások, amiről 
nem, de fél évig csak gyanakodtam, hogy mi lehet itt a titok. Az nem más 
volt, mint az az életszemlélet, hogy a probléma arra való, hogy megoldjuk. 
Az egy kicsit szokatlan volt eleinte, hogy az ide járó gyerekek elsősorban 
gépészek traktorosok akarnak lenni. Akkor, amikor az irodalom óra követ-
kezik hát „nagyon” fel vannak dobódva. Aztán azért közös megegyezéssel 
végig megyünk tananyagon, sok humorral, kevés könnyel. Csak így lehet.  
Jó volt nézni a legutóbbi ballagáson is, hogy miként viszonyultatok egymás-
hoz: tanár és diák. 
Nagy örömöm, hogy ballagási ünnepségen, amit betettünk új elemeket, azt 
csak velük lehetett megcsinálni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ott volt előt-
tem a Zita, aki jól felkészítette őket korábban. Tisztelem érte. 
Köszönöm a beszélgetést! Gratulálok ehhez a jelöléshez. 
Hogy ki lesz az újságban az év tanára egy szavazási rendszer döntötte el 

. Június 2-án estig interneten is lehetett szavazni, ehhez adják a szervezők a 
postai úton küldött szavazatokat. Eredményhirdetés június 4-én volt, így annak 
eredményéről a júliusi számunkban számolunk be. A diákok Ica nénije az egyik 
nagy esélyes.                                                                                              b.s.

J á n o s h a l m a 
Város Béke téri, 
központi parkjában 
a Szent Anna Római 
Katolikus Templom 
mellett helyezke-
dik el az első világ-
háború történelmi 
emlékeit őrző hősi 
Emlékmű. Az 1924-
ben felavatott, Sid-
ló Ferenc szobrász-
művész által készí-
tett Emlékmű klasz-
szicista jegyeket 
hordoz. Az Emlék-
mű leromlott állapo-
tú volt, több oldalán 
repedések voltak 
láthatóak, a betűk 
is sok helyen kopot-
tak voltak. János-
halma Város Önkormányza-
ta 2015-ben pályázatot nyúj-
tott be a Közép-és Kelet-eu-
rópai Történelem és Társada-
lom Kutatásért Közalapítvány 
Első Világháborús Centenári-
umi Emlékbizottság által meg-
hirdetett pályázatra az Emlék-
mű felújítására. Pályázatunkat 
dr. Schmidt Mária főigazgató 
asszony és a Közalapítvány 
XX. század Intézete támoga-
tásra alkalmasnak ítélte meg. 
Az Emlékmű felújítása a pályá-
zatban vállaltak szerint történt. 
A felújítás keretében sor került 
az Emlékmű átcsiszolására, 
tisztítására, (márvány és műkő 
elemek) a sérült, hibás már-
ványlapok cseréjére, a már-
vány oszlopok fedőlapjainak 
cseréjére, megtörtént a betűk 
festése bronzarany színre, 
valamint az Emlékművet körül-
vevő betonjárda helyreállítá-
sára.

A munkálatokat az Önkor-
mányzat helyi vállalkozó meg-
bízásával végeztette el, Árpás 

László kőfaragó személyé-
ben, 2016. április hónapban. 
A felújítás költségeit 2.000.000 
Ft támogatásból és 200.000 
Ft saját forrás biztosításával 
finanszírozta a város vezeté-
se. Czeller Zoltán polgármes-
ter úr köszöntőjében megkö-
szönte Árpás László munká-
ját, illetve a Városgazda Kft. 
munkatársainak tevékenysé-
gét, akik Terner Aliz vezeté-
sével a felújítás utáni terület 
gondozási, parkosítási munká-
it végezték.

Az Emlékmű átadás ünne-
pi szónoka Györgypál Csa-
ba nyugállományú ezredes a 
Bem József Honvád Nyugdíjas 
Egyesület elnöke volt, aki az 
emlékmű 1924-es átadásától 
kezdve napjainkig végigkísér-
te a létesítmény történetét. Az 
ünnepség zárásaként, a jelen-
lévők megkoszorúzták a léte-
sítményt, majd mons. Meny-
hárt Sándor plébános úr meg-
szentelte, és megáldotta a fel-
újított emlékművet. 

Ő lesz Év tanára? Megújult az 
emlékmű

Hősök emléke előtt hajtottak fejet városunkban
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H-6440 Jánoshalma Kossuth utca 3
Telefon: 70/367-1162

Internet: www.lajthakft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-16ig

kedd-péntekig: 8-19ig
Szombat: 8-12ig

Kisebb-nagyobb rendezvények, ki-
állítások és koncertek helyszíne.

Állandó büfé, kedvező árakkal!

RENDEZVÉNYEK 
JÚNIUS HÓNAPBAN:

★★ SZINGLI PARTY ★★

Helyszín:
6400 Imre Zoltán Művelődési 

központ
Időpont: június 10. 22-05-ig 

Belépő: 500 Ft. 

Eladó Önkormányzati 
Ingatlanok !

Jánoshalma Városi Önkormányzat eladásra meghirdeti a tulajdo-
nát képező Jánoshalma Szondy utca 7. és Jánoshalma Görgey utca 
2/a. sz. alatti ingatlanát.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán 
(4. sz. iroda, vagy 77/501-001/ 123 mellék) lehet.

Polgármesteri Hivatal 
Városgazdálkodási Osztály

2016. június 30.  
csütörtök

Imre Zoltán  
Művelődési Központ

18.00 Mithras Pedagógus Kórus 
évadzáró koncertje

2016. július 1. 
péntek

Művésztelep
16.00 A jánoshalmi III. művésztá-

bor alkotásait bemutató ki-
állítás megnyitója. 
A tárlatot megnyitja Szema-
dám György, Munkácsy Mi-
hály-díjas Érdemes Művész.

Imre Zoltán 
Művelődési Központ

17.00 Szenttamási és jánoshalmi 
Díszítő Művész Kör kiállítá-
sának megnyitója, megnyit-
ja Kiss György tanácsnok.

Szabadtéri színpad
18.00 Beköszönő

18.05 Mezei Csokor Népdalkör

18.20 Új Pávakör

18.35 Gyermeklánc Óvoda mű-
sora

18.50 Szent Anna Katolikus Óvoda 
és Általános Iskola műsora

19.20 Hunyadi János Általános Is-
kola műsora

19.50 FM Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola műsora

20.30 Megnyitó ünnepség
A Jánoshalmi Napokat 
ünnepélyesen megnyitja 
Czeller Zoltán Jánoshalma 
Város polgármestere

21.00 Kaczor Feri

Imre Zoltán  
Művelődési Központ

22.00 Diszkó

Béke tér - sörsátor
22.00 Szalonzene Nagy Lajos 

előadásában

2016. július 2.  
szombat

Szent Anna  
Katolikus Iskola udvara

14.00 Motoráldás

15.00 Motoros felvonulás

Béke tér
15.00 Tűzgyújtás

15.00 Játszóház a Baptista Gyüle-
kezet szervezésében

Szabadtéri Színpad
16.30 Gólyalábas Mutatványos  

Bohócműsor

17.10 Pöndölösök 

17.30 Temerini Szirmai Károly Ma-
gyar Művelődési Egyesület 
műsora

18.00 Jánoshalmi aerobik csoport 
műsora

Szent Anna  
Katolikus Iskola udvara

19.30 Tankcsapda Tribute koncert

Szabadtéri színpad
21.30 Nagy Feró és a Beatrice 

koncert

23.00 Utcabál a Kék Ingesekkel

Imre Zoltán  
Művelődési Központ

23.00 Welcome buli
Szent Anna  

Katolikus Iskola udvara
23.00 Voltage zenekar kon-

cert

2016. július 3. 
vasárnap

Szent Anna Római Katolikus 
Templom

10.00 Ünnepi szentmise vá-
rosunkért

2016. július 9. 
szombat

Dr. Fenyvesi Máté  
Sportcsarnok

19.00   XVI. Táncgála

TISZTELT  
JÁNOSHALMI LAKOSOK ÉS 

KÖZÜLETI PARTNEREK!
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton 
tájékoztatja a Tisztelt lakosságot és közületeket, hogy elindítja a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést, annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött hulladék 
mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő 
hulladékmennyiséget. 
Az eddig megszokott módon (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert 
(biológiailag bomló és csomagolási hulladék) települési hulladék került gyűjtésre, 
az új rendszerben, ezen hulladékot a továbbiakban 2 felé szükséges gyűjteni. Így a 
képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, műanyag zsákok ingyenes 
kiosztásával valósul meg háztartásonként, melybe az papír és műanyag hulladék 
gyűjthető. Ingatlanonként 22 darab zsák kerül kiosztásra, mely az idei évre elegendő.
Ezen zsákokba együttesen az alábbi hulladékok kerülhetnek:

- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám 
táska, PP, HDPE jelzésű flakonok), 

- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
Az egyéb szelektíven gyűjtendő hulladékok elhelyezésére a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek továbbra is rendelkezésre állnak (üveg, egyéb csomagolási hulladék), kérjük 
a Lakosságot hogy ezek gyűjtésére használják a szigeteket.
Az összegyűjtött műanyag és papír hulladék ezt követően 2 hetente elszállításra kerül 
azon a napon, amelyen a hagyományos edényzet ürítése (kedd, szerda, csütörtök, 
péntek) is történik Jánoshalma közigazgatási területén. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés érdekében, 2 hetente 2 db hulladékgyűjtő gépjárművet indít, 2016. június 
20-tól a szolgáltató.
Természetesen emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a jelenleg is használt 
edényzetben történik, a bevett gyakorlat szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a 
csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető.
A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában marad. 
A zsákok az ingatlantulajdonosokhoz kijuttatásra kerülnek.
Segítő együttműködését megköszönve tisztelettel:
Vaskút, 2016. április 4.

Czeller Zoltán   Agatics Roland
polgármester    ügyvezető
    FBH-NP Nonprofit KFT 

FBH-NP KözszolgáltatóNonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cg.: 03-09-126039
Adószám: 24290054-2-03             Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Jánoshalmi Napok 2016
programja

Imre Zoltán Művelődési Központ
Meghívó

A Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Szeretettel meghívja Önt 
és Kedves Családját

2016. június 23-án (csütörtök) 18 órakor kezdődő 

zenei tanszak

tanévzáró hangversenyére
és az azt követő bizonyítványosztásra. 

A hangverseny helye:
Imre Zoltán Művelődési Központ Színházterme.
„Minden gyermek művész és kérdés csak az,
hogyan maradjon művész felnőtt korában is.” 

(Pablo Picasso)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

http://www.lajthakft.hu
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Gazdakörünk ez évben is megtartotta, a határunk védőszentjé-
nek Szent Orbán pápának, a tiszteletére rendezett, immár hagyo-
mányos ORBÁN NAPI ÜNNEPSÉGET. 2016. május 25-én délután 
az időjárás egy ideig kegyes volt hozzánk, hiszen rendezvényünk 
előtt és utána is, hatalmas eső, néhol jégesővel kisérve áztatta el 
határunkat.

Az Orbán szobornál tartott ünnepségen elsőnek Czeller Zoltán 
polgármester úr tartott beszédet, az Orbán napi népszokásokról, 
majd a HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulói adtak szín-
vonalas műsort. Az ÚJ PÁVAKÖR tagjai nagy sikerrel léptek fel, 
az alkalomhoz illő népdalcsokorral. Ugyancsak nagy sikere volt a 
PÖNDÖLÖSÖK előadásának is. Ezután a koszorúzás következett, 
az önkormányzat, a gazdakör, a hegyközség és a Kunvin kft részé-

ről. Zárásként határunk védőszentjének a szobrát, a gazdakör két 
tagja borral locsolta meg, a jó termés reményében.

Ennek ellenére az ünnepség befejezése után fél órával ismét 
jeges eső verte határunkat. Ismételten újra kérjük határunk védő-
szentjét, hogy a jövőben, az ideinél jobban védje meg határun-
kat a fagytól és a jégesőtől. Reméljük, hogy kérésünk meghallga-
tásra talál. 

A rendezvény a gazdakör székházában állófogadással ért véget.
Gazdakörünk vezetősége ezúton is szeretné köszönetét kifejez-

ni, mindazoknak, akik munkájukkal segítették rendezvényünk sike-
res lebonyolítását.

ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉS
Gazdakörünk 2016. május 8-án tartotta meg évzáró közgyűlését.
Az ülést levezető elnök személyének megválasztása után, a 

jelenlevő tagság egy perces néma felállással adózott a közelmúlt-
ban elhunyt tagtársaink emlékének.

Elsőnek Farkas László gazdaköri elnök számolt be a 2015. év 
munkájáról, majd Kovács József személyében a felügyelő bizott-
ság beszámolója következett.

A pénztári beszámolót szintén Farkas László tartotta meg. 
Az elhangzott beszámolókat a tagság egyhangúan elfogadta. 
Ötvös Tiborné titkár a 2016-os év pénzügyi tervét terjesztette a 

tagság elé, melyet szintén egyhangúan elfogadtak.
Az egyebek napirendi pontban, többek között a gazdakör pályá-

zati lehetőségeiről volt szó. 
A közgyűlés a felmerült kérdésekre adott válaszokkal zárult.

Fajszi Ferenc

Helytörténeti kiadványokban Jánoshalma nem szűkölködik. 
Rapp Jakab nemrégiben újra kiadott Jánoshalma története című 
kiadványa, Török László 1938-ban megjelent Jánoshalma földje 
és népe című könyve, néhai dr. Karsai Ferenc Jánoshalma tör-
ténete, és Jánoshalma néprajza című könyvei, Ferenczi János-
né-Menyhárt Tamás-Nasz Péterné-Karsai Péter-dr. Karsai Ferenc 
szerzők által megjelentetett Itthon vagyok című honismere-
ti tankönyv, de ide sorolhatók Szakál László 2009-ben megjelent 
Duna-Tisza köze vendéglátása címmel megjelent gasztronómiai 
témájú kiadványa, továbbá a Czeller Zoltán polgármester úr által 
2011-ben a Jánoshalma értékei című angol-magyar nyelven meg-
jelentetett színes kiadvány, amely már a rendszerváltás utáni éve-
ket is érinti tartalmában. Emellett persze az iskoláink megalakulá-
sának jubileumi évében megjelentetett iskola és óvoda -történe-
ti kiadványokról sem szabad megfeledkezni, külön színfoltjai a 
város történetének, csakúgy, mint a Jánoshalmi Fotótár elneve-
zésű internetes felület, Magyari László gondozásában. 

A 2016-ban megjelent Jánoshalma ANNO képeskönyv a témá-
ban eddig egyedülálló. Kiadásának érdekében a Jánoshalmá-
ért Alapítvány tematikus pályázatot nyújtott be az Emberi Erőfor-
rás Minisztériumához, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
közreműködésével és a Nemzeti Együttműködési Alap támoga-
tásával pályázatból elnyert összegből kezdődtek meg a könyv szer-
zői, szerkesztési munkálatai. A pályázat beadásához Czeller Zol-
tán, Komáromi Lajosné, Malustyik Béla, Taskovics Péter az Alapít-
vány kuratóriumának tagjai járultak hozzá. A pályázatot Czeller Zol-
tán és Halász-Csiba Renáta a Városgazda Kft. munkatársa dolgoz-
ták ki, a pályázat adminisztrációs munkálatait Halász-Csiba Rená-
ta végezte. 

A kiadvány szerzői, Szakál Aurél, a kiskunhalasi Thorma János 
Múzeum igazgatója, és Mészáros Endre az FM Agrár szakképző 
Központ történelem szakos tanára. Munkájukat segítették a lektor 
és történész munkatársak, Vavró Istvánné, Gyarmati Andrea, és dr. 
Bárth János, és számos kiskunhalasi, kecskeméti múzeumi munka-
társ. A tervezési, és nyomdai előkészítő munkálatokat Friebert Tibor 
kiskunhalasi tervező végezte. A kiadvány a szegedi Generál Nyom-
dában kapta meg végleges formáját. 

A könyv bemutatóján neves személyiség méltatta a kiadványt, 
dr. Bárth János professzor úr, a jeles eseményen megjelent Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő is. 

Szűcs János a Jánoshalmáért Alapítvány alapítója nem csak 
jelenlétével, hanem egy vers elmondásával is tisztelgett a rendez-

vényen megjelentek előtt. A könyv bemutatóján fellépett a Pöndö-
lösök női citerazenekar.

Czeller Zoltán polgármester: Az elsődleges célom a könyv 
megjelentetésével az értékteremtés volt. A Jánoshalma anno egy 
hiánypótló kiadvány, a helyiek és elszármazottak körében is nagy 
érdeklődésre tarthat számot. Ajánlom tehát szíves figyelmükbe a 
megjelenő albumot, mely egyediségét tekintve kiválóan alkalmas a 
múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti ismereteink bővítésére, 
illetőleg családtagjaink, barátaink számára ajándékozás céljából. 
Meg kell említenem, hogy a könyv nyomdai munkálataira már nem 
volt elegendő a pályázaton elnyert összeg, ezért a megjelenést a 
kiadó az előfizetésekből, és a támogatóktól kapott támogatásokból 
fedezte. Ezúton is szeretném megköszönni a 171 előfizetőnek, az 
Agroprodukt Kft-nek, a Renner Bt-nek, a Hendrosz Kft-nek, a Ham-
bár Kft-nek, a Dági Műszaki Kereskedésnek, és Jánoshalma Váro-
si Önkormányzatnak a támogatást.

Az előfizetők a könyvbemutató után már átvehették megrendelt 
példányaikat, illetve azok, akik nem fizettek elő, hanem új könyv-
tulajdonosok kívántak lenni, az Alapítvány céljainak támogatásával 

hozzájuthattak a könyvhöz.
A Jánoshalma ANNO kiadvány megvásárolható a Polgármesteri 

Hivatal  titkárságán Petróczky Ferencné, Szűcs Lászlóné és Mará-
czi Nóra munkatársaknál.

ORBÁN NAPI ÜNNEPSÉG
Lajtha László Művészeti és Kulturális 

Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlá-
tolt Felelősségű Társaság

pályázatot hirdet
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola  

 
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, a munka törvénykönyvé-
ről szóló 2012. évi I. törvény alapján munka-
viszony       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 
2016.08.01-2021.08.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jánoshalma, 6440 Jánoshalma, Kossuth u. 
3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének felada-
ta az intézmény szakszerű és törvényes mű-
ködtetése, a takarékos gazdálkodás, a mun-
káltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyeket a jogsza-
bály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) va-
lamint a(z) pedagógusok előmeneteli rend-
szeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 — Főiskola, /egyetemi szintű végzettség 
és az oktatott művészeti ágak valamelyi-
kében a művészeti tárgynak megfelelő 
szakirányú tanári szakképzettség vagy 
az oktatott művészeti ágak valamelyi-
kében a művészeti tárgynak megfelelő 
művész szakképzettség vagy a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 
98.§ (8) bekezdésében meghatározott 
végzettség, szakképzettség,
 — pedagógus munkakörben szerzett lega-
lább 5 éves szakmai gyakorlat
 — cselekvőképesség
 — büntetlen előélet, és annak igazolása, 
hogy nem áll a foglalkoztatástól való 
eltiltás hatálya alatt
 — megbízást az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető
 — pedagógus-szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

 — az álláshely betöltéséhez szükséges 
végzettség, szakképzettség, szakvizs-
ga meglétét igazoló okmányok másolata
 — 90 napnál nem régebbi hatósági bizo-
nyítvány a büntetlen előélet igazolásá-
ra, valamint annak igazolására, hogy a 
közalkalmazott nem áll olyan foglalkoz-
tatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 

a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé
 — szakmai önéletrajz
 — az intézmény vezetésére vonatkozó 
program, amely tartalmazza a szak-
mai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket
 — nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul a teljes pályázati anyagának sok-
szorosításához, továbbításához (3. sze-
méllyel közlés)
 — nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul személyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez
 — amennyiben a pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett intézményveze-
tői szakképzettség megszerzése még 
folyamatban van, szükséges a felsőok-
tatási intézmény igazolása a tanulmá-
nyok várható befejezéséről
 — a pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzett-
ségről szóló igazolás
 — a pályázó legalább 5 éves szakmai gya-
korlatát igazoló dokumentum (munkál-
tatói igazolás, munkakör megnevezé-
sével)

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Iván Sándorné igazgató nyújt, a 
77/501-220 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Lajtha 
László Művészeti és Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű 
Társaság címére történő megküldésével 
(6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni: PÁLYÁZAT Alapfokú 
Művészeti Iskola-intézményvezetői beosz-
tásra.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak vélemé-
nyének kikérése után a Lajtha László Mű-
vészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 
július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:

•	 Jánoshalmi Hunyadi Népe
•	 Jánoshalma Város Hivatalos 

Honlapja www.janoshalma.hu
•	 Lajtha László Nonprofit Kft Hon-

lapja www.lajthakft.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és 
mellékletű példányban (egy példányt nem 
kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük 
megküldeni a Lajtha Kft. címére. 
A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a www.lajthakft.hu honlapon, 
vagy az iskola jelenlegi igazgatójától sze-
rezhet.
A pályázati kiírás közzétételének időpont-
ja: 2016. június 1.

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Bemutatták a Jánoshalma Annó könyvet

Pályázat intézményvezetői 
állásra



5. oldal
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2016. június

A Mentők Napja alkalmából május 14-én szombaton 
1déleőtt nyílt napon ismerkedhettek az érdeklődők az 
új jánoshalmi Mentőállomással. Az állomás szolgála-
ton kívüli munkatársai szívesen megmutatták érdeklő-
dőknek, honnan és hogyan indulnak a szirénázó autók. 
Bepillantást nyerhettünk a mentősök minden napi éle-
tébe. 

Az érdeklődők megtekinthették a mentőautókat, volt 
elsősegélynyújtó bemutató, valamint szív- és érrend-
szeri vizsgálat és vérnyomás mérés az újonnan beszer-
zett műszerek segítségével. 

Kádár Endre állomásvezető és munkatársai a részt-
vevő gyermekek segítségével, rajtuk és velük megmu-
tatták, hogyan lehet újra éleszteni és a baleseti sérültet 
ellátni. A gyermekek számára különösen nagy élmény 
volt a mentő-gépkocsival való ismerkedés, a felszere-
lésük megtekintése, s nem utolsó sorban azok egyré-

szének kipróbálása. Ez együtt járt azzal, hogy próbálhatták 
a szirénát a kocsikon, melyet egyébként bent az állomáson 
nem szoktak használni éles esetben sem. 

Megtudhattuk azt is, hogy az őszi átadás óta átlagosan 
napi 6-7 esethez vonulnak a jánoshalmi mentő kocsik. Úgy 
hogy ki van használva a kapacitása. 

A mentőnap legfontosabb küldetése az, hogy a szakem-
berek ráirányítsák a laikusok figyelmét arra: jó szándékkal 
és az elsősegély-nyújtási alapismeretek birtokában sokat 
tehetünk embertársainkért – amíg a mentő megérkezik.

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

Májusi hónapban minden programunk 
tekintetében eredményesnek mondhat-
juk magunkat. Az Önkormányzati útőr és 
a Közút program dolgozói a Városgazda 
Kft. irányításával Jánoshalma belterületén, 
több helyen javították, felújították az utak 
szegélyét, megszűntették a kátyúkat és 
zúzott kővel szórták fel. A mezőgazdasági 
programban tovább folytatódott a palántá-
zás. Szántóföldön az általunk megtermelt 
fűszerpaprika- és káposztapalánták ülte-
tését végezték közfoglalkoztatottjaink, míg 
konyhakertjeinkben a vetés után kikelt zöld-
ségféléket gyomtalanították, gondozták. A 
szántóföldi munkában a Bio- és megúju-
ló energia valamint a Helyi sajátosságokra 
épülő közfoglalkoztatási program dolgozói 
is aktívan részt vettek.  

Belvíz programunk munkásai a város 
belterületén található forgalmas utak men-
tén a megnőtt füvet lekaszálták, virágot 
ültettek valamint a díszkövek között lévő 
gyomokat eltávolították. Jánoshalma köz-
pontjában lévő parkban a Március 15. szo-
bor környékén ágyásszegély lerakását 
végezték. Több utcában történ árokásás 
valamint áteresztisztítás (pl.: Batthyány u., 
Borpince u., Csokonai u.). A dűlő utakról 
betakarított gallyakat, ágakat a laktanyá-
ban aprítják folyamatosan, melyből majd 
tüzelőanyag készül. 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy a feleslegessé vált gallyakat, ágakat a 
laktanyában bérmentve leadhatják a jános-
halmi lakosok. 

MÁJUSI MUNKÁLATOK

Nyílt nap a mentőknél

NYÁRI ÚSZÁSOKTATÁS 
GYERMEKEKNEK!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jános-
halmi önkormányzat az esélyegyenlőség szem előtt 
tartása mellett, kedvezményes úszásoktatást bizto-
sít minden jelentkező gyermeknek korcsoportonként. (3 
oktatási csoportban)

Az uszodai belépő: 400Ft/fő/alkalom
- minden oktatási csoportnak – 
Helye: Jánoshalma Tanuszoda 

Ideje: 2016. június 20-tól 
Jelentkezni lehet: a Tanuszodában 2016.06.15-ig.

A Városgazda Kft az oktatást ingyenesen biztosítja.
Úszás oktató: Szabó Gábor úszás oktató

PÁLYÁZATÍRÁS!
A Városgazda Kft tájékoztatja a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a jelen időszakban az alábbi pályázati 
lehetőségek vannak magánszemélyeknek és vál-

lalkozóknak:
•	családi ház felújítás
•	 tanyafejlesztés
•	háztartási gépcsere
•	állattartó telepek korszerűsítése

Érdeklődni lehet: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.
Halász-Csiba Renáta: 

06-30-947-35-48 vagy 06-77-401-344TÁJÉKOZTATÓ SZENNYVÍZCSATORNA 
HÁZI BEKÖTÉSEKRŐL

Elindult a tavalyi évben még nem rákötött ingatlanok bekötése 
a csatornahálózatra. Csak azok kerülnek rákötésre, akiknek 

nincs fizetési elmaradásuk.

Részletfizetés még köthető!
Kérünk minden érintettet, hogy ha még nem teljesítette 
érdekeltségi hozzájárulásának megfizetését, haladéktala-
nul keresse fel az ügyfélszolgálatot. A türelmi idő lejárt! 
Minden hátralékos átadásra kerül a jogszabályok szerint 

behajtásra.

Kérdéseikkel fordulhatnak a Városgazda Kft-hez és a  
 Jánoshalmi Víziközmű-társulathoz

Telefon: 06-77/401-001, 06-77/401-344

Új kemencével gazdagodott az Iroda és Szálláshely. Az udvaron Nagy Zsolt kályhás mes-
ter és a Városgazda Kft. közreműködésével valósult meg, és szolgálja az ide látogatókat. 
Felvételünkön csülöksütés egy pillanatát örökítettük meg. 

Közösségi kemence Egy délután 
Rékával

Az Egészségfejlesztési Iroda ren-
dezvényeként május 27-én sokan 
választották a mozgást a Dr. Fenyve-
si Máté Sportcsarnokban. a résztve-
vők részesei voltak helyi mozgásfor-
mák bemutatóinak, mint  pilates, aero-
bic, gymstic. Ezen felül részt vehettek 
állapotfelmérésen és kockázat szerin-
ti besorolás alapján életmód tanács-
adást is kérhettek. 

Mindez az alakreform edzés és 
motivációs előadás vezetője Rubint 
Réka volt 
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2016. május 19-én (csütörtökön) iskolai 
osztályok látogattak a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hiva-
talába. 

A Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alat-
ti tanácskozó teremben a jánoshalmi álta-
lános iskolások számára rendhagyó osz-

tályfőnöki órákat tartottak a Járási Hivatal 
munkatársai. 

Az órák programja a következő volt: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalve-

zető képes diavetítés formájában bemutatta 
a Járási Hivatal munkáját, munkatársait, fel-
adatait. Ezt követően a gyerekek megtanul-

ták a boríték írást és a csekkek kitöl-
tését, majd „Járás TOTÓ”-t töltöttek 
ki. A tanulók nagyon ügyesen megol-
dották a feladatokat, azok értékelé-
se után osztályonként az első három 
helyezett ajándékot kapott. 

A legeredményesebb gyerekek, 
akik a „Járás TOTÓ”-t megoldot-
ták és ajándékot kaptak, a követke-
zők voltak: 

Jánoshalma 5.a. osztály
1. helyezett:  Szerezla Zorán  
2. helyezett: Bogdán Dorina Kinga  
3. helyezett: Zsók Adrienn   

Jánoshalma 5.c. osztály
1. helyezett:  Lukács Dóra  
2. helyezett: Rostás Vanessza Klaudia 
3. helyezett: Fenyvesi Medárd   

Végül a gyerekek megtekintették 
a kormányablakot, tájékoztatást kap-
tak az ott intézhető ügyekről, meg-
nézték a sorszámhúzást és az ügy-
felek behívásának rendszerét, fotó 
készítést okmányokhoz. 

Emlékül minden megjelent gyermek a 
járás településeiről készült tájékoztató kiad-
ványt kapott. A gyerekek sok élménnyel 
gazdagodva tértek vissza iskolájukba. 

Jánoshalma, 2016. május 20.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

A Járási Hivatal  hírei
Tájékoztatjuk 

Tisztelt 
Ügyfeleinket 

elérhetőségeinkről
Figyelmükbe ajánljuk, hogy a Jánoshal-
ma, Béke tér 1. sz. alatt telefonszámaink 
a 2015. év során megváltoztak, e-mail 
címünk a Béke tér 1. sz. és az Arany 
János u. 13. sz. alatt változott, a régi te-
lefonszámokon és e-mail címeken már 
nem vagyunk elérhetőek.

Bács-Kiskun Megyei 
 Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800-1200 és 1300-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

    péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei 
 Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály

E-mail cím: 
hatosagi@gyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271  
 Fax: 06-77/999-621

E-mail cím:
 @janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany J. utca 13.
Telefon: 06-77/610-335   
Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: 
@gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-
77/999-622

E-mail cím: 
bacsmmkjanoshalma@lab.hu

Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-
77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
 Fax: 06-77/999-621

E-mail cím: @kormanyablak.janoshal-
ma@bacs.gov.hu
        Ügyfélfogadási idő:
    hétfő: 700-1700

    kedd: 800-1200

    szerda: 800-1600

    csütörtök: 800-1800

      péntek: 800-1200

A BKMKH JÁNOSHALMI JÁRÁSI 
HIVATAL HIVATALOS INTERNETES 
OLDALÁN ÁLLÁSAJÁNLATOKAT IS 
TALÁLHAT!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hiva-
talos internetes oldala a www.bkmkh.hu 
címen érhető el. 
A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási 
Hivatala legfrissebb, naprakész információi 
is megtalálhatók a Járási hivatalok címszó 
alatt a következő helyen: http://bkmkh.hu/
janoshalmi_jarasi_hivatal
Információs oldalainkon megtalálhatók aktu-
ális híreink, a Hivatal és szervezeti egysé-
gei: Kormányablak Osztály, Foglalkozta-
tási Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osz-
tály elérhetőségei, nyomtatványok, továbbá 
tájékoztatók az intézhető ügyekről.
A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatá-
sa alapján aktuális állásajánlatokat is meg 
lehet tekinteni. 
A járási hivatalok dokumentumai között 
nagyon sok kérelem és bejelentés nyomtat-
vány található, ill. letölthető, melyek a www.
bkmkh.hu/letoltesek oldalon érhetők el.
Kérjük, más honlapokról hivatalunkkal kap-
csolatban ne tájékozódjanak, mert sajnos 
nem mindenhol cserélik az információkat, 
lehetnek már elavult tájékoztatások. 
Jánoshalma, 2016-06-01.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés: a szakképesítéssel ren-
delkező fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk 
növelése.

A GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. pályázat kere-
tében azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók amelyek szakképe-
sítéssel rendelkező fiatalok alkalmazását vállalják. A pályázat keretében a felvett gya-
kornok utáni bérre és járulékokra, az őket betanító munkahelyi mentor bérpótlékára, 
illetve eszközbeszerzésre igényelhető támogatás. A gyakornokkal szemben támasztott 
követelmény, hogy regisztrált alanya legyen az Ifjúsági Garancia Rendszernek.

A programról részletesen a 2016. február 3-án megjelent tervezési felhívásból lehet tájé-
kozódni az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57555

A program részletesebb leírása
Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)
Egyszerűsített pályázat
Kedvezményezetti kör: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogatha-

tók, amelyek legalább egy szakképesítéssel rendelkező fiatal alkalmazását vállalják.
Főbb paraméterek:
a vállalkozások számára fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése: 9 hónapon keresztül 

bér- és járuléktámogatás a felvett gyakornok után (havi bruttó 129.000-200.000 forint), 
valamint az őket betanító, támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattar-
tó) bérpótléka (3 fő gyakornokonként 1 fő mentor számára legfeljebb havi bruttó 75.000 
forint támogatás a megvalósítás időszaka alatt), 

a pályázat a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakorno-
ki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához is nyújt támogatást (maxi-
mum az összes elszámolható költség 25%-a);

egyszerűsített, automata pályázat;
9 hónap támogatott foglalkoztatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási elvárás (tel-

jes munkaidőben, heti 40 óra);

a konvergencia (kevésbé fejlett) régiókban (azaz ha a munkavégzés helye nem a 
közép-magyarországi régióban van) megvalósuló projektre igényelhető a támogatás;

a konstrukció az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg: ez azt jelen-
ti, hogy abba 25 évesnél fiatalabb, a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatá-
si intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató, és nem is dolgozó gyakorno-
kokra vonatkozóan igényelhető  előírás, hogy olyan fiatal vonható be, aki iskolai rend-
szerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett, az Országos 
Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik

 a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a kormányhivatalok állami foglakozta-
tási szervként eljáró járási hivatalaiban regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanya-
ként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Felhasználható keret: 15 Mrd Ft
Igényelhető támogatás: 1.900.000 - 30.000.000 Ft
Csekély összegű (de minimis) támogatásként igényelhető:
gyakornok 9 havi bérköltsége
a mentor/vállalati gyakornoki kapcsolattartó bérpótléka
eszközbeszerzés, gyakornok foglalkoztatásához szükséges mértékű átalakítás, felújítás
egyéb költségek (rezsi, marketing, kötelező nyilvánosság)
A de minimis támogatások nem nyújthatóak az elsődlegesen mezőgazdasági termeléssel, 

illetve akvakultúra ágazaton belül tevékenykedő foglalkoztatóknak. Csekély összegű támo-
gatásra nem jogosultak is pályázhatnak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok 
foglalkoztatása esetén bér- és bérköltség-támogatásra, melynek mértéke 50-75% között 
lehet. 

A vállalkozások támogatási kérelmeinek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. 
július 31. között lehetséges.

Bővebb felvilágosítás a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440. Jánoshalma, Kölcsey  u. 12., 
tel: 77/403-966.

2016. május 10-én 13 órára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járá-
si Hivatala megbeszélésre hívta a jánoshalmi járáshoz tartozó önkormányzatok vezető-
it. Fő téma a közfoglalkoztatási programok szervezése, ezzel kapcsolatos aktuális felada-
tok valamint a 2016. szeptember 23-24 napjaira tervezett járási közfoglalkoztatási kiállítás 
szervezése volt.  

Ismertetésre kerültek a temetők üzemeltetésével kapcsolatos fenntartói, önkormányza-
ti kötelezettségek is. 

A fenti napirendek megtárgyalása után 14 órától a tanyák villamosításával kapcsolatos 
felmérés tapasztalatairól volt szó, ide meghívást kaptak a járáshoz tartozó tanyák felméré-
sében részt vevő szervezetek és személyek, akiknek Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hiva-
talvezető megköszönte lelkiismeretes munkájukat. 

A mellékelt kép a rendezvényen készült. 

Jánoshalma, 2016. május 20.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Iskolai osztályok látogattak a Jánoshalmi Járási Hivatalba 

TANÁCSKOZÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOK VEZETŐIVEL A JÁRÁSI HIVATALBAN 

Tájékoztató Gyakornoki programról – GINOP 5.2.4 

mailto:janoshalma(bacs.gov.hu
mailto:gyam.janoshalma(bacs.gov.hu
mailto:janoshalma(bacs.gov.hu
mailto:gyam.janoshalma(bacs.gov.hu
mailto:bacsmmkjanoshalma@lab.hu
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A gyermeknapot megelőző pénteken tartottuk óvodánk-
ban hagyományos vásárunkat, melyet a kisbíró dobja idén 
12. alkalommal nyitott meg. 

A Pöndölösök citerazenekar talpalávalója után a gyere-
kek különféle feladatok ügyes megoldásával krajcárokat 
szerezhettek, majd ezeket szép portékákra költhették. 

Mindenki talált korához, képességeihez illő feladatot, így 
a játékpénz és a sikerélmény is gyorsan gyarapodott. 

Boldogan gyűjtögették hátizsákjaikba a családnak szánt 
kézműves ajándékokat, a kedves plüssöket és a finom 
mézeskalácsot. 

Megtapasztalták, hogy a kiszemelt holmiért tenni, dol-
gozni is kell. 

Élménnyel és teli táskával tért haza minden óvodás. 

Puskás Katalin
óvodapedagógus

A Család-és Gyermekjóléti Központ 
ingyenes 

jogi tanácsadás lehetőséget biztosít.
Helyszín: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Időpont: minden kedden 12-13 óráig
Ügyvéd: Dr. Kecskés Patrícia

„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák 
védelmében.” 

(Herman Ottó)
Mint minden évben, most is megünnepeltük óvo-

dánkban ezt a jeles napot, amely egyike a kiemelt 
szerepet betöltő, természet szeretetére, védelmére 
irányuló nevelésünknek. A „Madarak és fák napja” az 
egész természet ünnepe, amikor arra tanítjuk gyerme-
keinket, hogy legyünk barátságban minden élőlénnyel 
a Földön. Tiszteljük egymást és becsüljük meg ter-
mészeti értékeinket, hiszen kölcsönhatásban élünk 
együtt. Függünk az erdőktől, bolygónk zöld tüdejétől, 
amelyek egészséges, jó levegőt, hűsítő menedéket 
adnak nekünk, madarainknak pedig fészkelő helyet. 
Szépségükkel nyugalmat árasztanak, ha tudunk gyö-
nyörködni bennük, megóvjuk ezeket a létünkhöz fon-
tos kincseket. Madaraink szorgos munkájukkal védik 
növényeinket, földjeinket, veteményünket, erdeinket. 
Az ember, a madarak és a fák tehát függenek egy-
mástól – ez elég ok arra, hogy ismeretséget és barát-
ságot kössünk. A természet megóvására, a fenntarthatóságra nevelés 
nemcsak a jeles napokon kap szerepet óvodai nevelésünkben, hanem az 
év többi napján is beépül munkánkba. A kisgyermekek tevékenykedtetésé-
vel, ismereteik bővítésével, játékos módon érzelmeikre hatva tanítjuk őket 
meglátni a szépet, a jót, az értékeket a környezetükben, az őket körülve-
vő világban. 

Erdei óvodai programunk keretében 2016. május 10-én buszra szállt 
minden nagycsoportos kisgyermek a Radnóti, Petőfi és Batthyány utcai 

óvodákból, hogy természetvédelmi területen, Kéles-
halmán ünnepeljük meg a Madarak és Fák Napját.

Amikor megérkeztünk, mindannyian összegyűl-
tünk a művelődési ház mögötti, fákkal körülvett, zöld 
területen, ahol nagyon érdekes nyitó program várt 
ránk. Már több éve eljön hozzánk Kovács Sándor, 
a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa, hogy segít-
se megismertetni a madarak életmódját, védelmét 
és beavassa a gyerekeket a madárgyűrűzés titkaiba, 
és elmondja, hogy miért van erre szükség. Ennek a 
segítségével többet megtudhatunk a madarak vonu-
lási útvonaláról, életmódjukról, amely elősegíti a 
madárvédelmet. Most egy hajnalban kitett, madár-
hálóval befogott feketerigót figyelhettünk meg, s a 
gyerekek nagy örömére meg is simogathatták mind-
annyian, megfigyelhették, hogy milyen madárgyű-
rű kerülhet a kisebb és a nagyobb madarak lábára, 
amely nem okoz nekik fájdalmat. Ezután szabadon 
engedve a rigót, megfigyeltük, hogyan repül a magas 
fák lombjai közé. Sándor bácsi kérdéseire a gyerekek 

már nagyon jól tudták a választ, hiszen az óvodában ezt megelőzően sokat 
foglalkoztunk ezzel a témával. Nem volt számukra ismeretlen, hogy az év 
madara a „láthatatlan tyúk”, azaz a haris madár, valamint az év fája a mezei 
szil. Őszinte rácsodálkozással néztük meg különböző madarak tojásait, a 
természetes módon elhullt madarak lábait, és a sas koponyát. Ezután cso-
portokra bontva különböző helyszínekre mentünk, ahol később váltottuk 
egymást, hogy minél gazdagabb élményekben legyen részünk. Madárles, 
fészkek keresése, madárdal megkülönböztetése, a madárhálóban befogott 
fülemüle és feketerigó megfigyelése, szabadon engedése valamint sok-sok 
játéklehetőség várta a gyerekeket. Az erdőben barangolva megcsodálhat-
tuk a dombon lengedező védett árvalányhajat, amelyet a gyerekek meg-
simogattak és gyönyörködtek szépségében, hiszen sokan nem ismerték 
eddig ezt a növényt. Délben eljött az erdei óvoda programunk záró része, a 
hagyományos „zöldágjárás”. Mindannyian újra összegyűltünk a füves tisz-
táson és a kéleshalmi óvó nénik által font zöld ág alatt kört alakítva, énekel-
ve mindannyian átbújtunk. Ezután Molnár Erzsike óvó néni és segítői által 
készített, kemencében sült kenyérlángost jóízűen fogyasztották el a gye-
rekek. Bizony a jó levegőn, a játékban, az élmények, látnivalók sokaságá-
ban igen megéheztünk. Köszönjük ezt a szép napot minden szervezőnek, 
segítőnek. A sok jó program után a gyerekek által készített haris madaras 
éremmel újra buszra szálltunk, és élményekkel gazdagodva tértünk visz-
sza óvodánkba.

Mészárosné Kómár Erika
óvodapedagógus

Pünkösdi 
királyválasztás 

az óvodában
A Gyermeklánc óvoda hagyományőrző programjai közül 

az egyik legszebb és a legtöbb gyermeket megmozgató, 
az óvodák közti kapcsolatokat is erősítő; a megújulást is 
köszöntő ünnepsége a pünkösdölés.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, a szél felszárította az 
éjszakai eső nyomát és szép napsütés fogadott bennünket. 

A tagintézmények nagycsoportosai a Radnóti utcai óvo-
dába érkezve vettek részt az eseményen. A fiúk az elő-
ző napokban már összemérték erejüket a csoportjukban, 
s itt már csak a legügyesebbek versengtek a Pünkösdi 
Király címért. 

Magyar ruhába öltözött óvodás lányok tartottak fátylat az 
óvoda egyik legkisebb kislánya feje felett, aki szép virágko-
szorút viselt és rózsaszirmot szórt.

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját…” kezdetű dalt 
énekelve vonultunk a verseny helyszínére, az udvar füves 
területére. 

A „Kukurikú Kelemen…” kezdetű dalra a fiúk kezdték a 
kakaskodással, aztán versenyt futottak, majd birkózással 
mérték össze erejüket; a többiek pedig hangos szurkolás-
sal biztatták őket. 

A verseny győztese, aki a Pünkösdi Király koszorút 
elnyerte, a Petőfi utcai óvodás: Bogdán Gergő.

Molnár Istvánné óvodapedagógus

A gyermekkel együtt 
Édesanya is születik

Május hónap a Gyerekházban, miről is szólhatott volna másról, mint az Anyák napjáról. 
A gyerekek festették az ajándék szíveket, az anyukák, nagymamák sütötték a finomabb-
nál, finomabb süteményeket. 

A nagy napon Szeretetkuckó várta az édesanyákat, ahol párás szemmel ölelték maguk-
hoz legnagyobb kincsüket, a gyermeküket. A közös mondókázás, éneklés és táncolás után 
nem maradt más hátra, mint az ünnepi asztalt körbeülve, elfogyasztani a finomságokat.

A nyári hónapokat kirándulásokkal, vízhez szoktatással és családi nappal színesítjük.
Várunk mindenkit, aki szeretne egy csodálatos közösség tagja lenni.

Ruskóné Taskovics Dóra  

A középiskolai beiratkozáshoz 
szükséges a NEK (diákigazolvány 
igénylő) adatlap, amely a jánoshal-
mi kormányablakban igényelhető. 

Az ügyintézéshez személyes 
megjelenés szükséges, 14 év alatti 
személy esetében törvényes képvi-
selő jelenléte is kötelező. 

Az kormányablakban be kell 
mutatni az alábbi iratokat:

személyazonosító okmány (sze-
mélyi igazolvány, útlevél) és 

lakcímkártya 

Költségek: 
Az adatlap igénylése a kormá-

nyablakban költségmentes, a diá-
kigazolvány kiállításáért fizetendő 
díjat az iskolában kell befizetni.

Az iratok ellenőrzésre kerülnek 
a személyi adat- és lakcímnyilván-
tartás alapján, majd az igénylő egy 
NEK adatlapot kap az ügyintézőtől, 
melyen az adatok, a fénykép és 12. 
éven felüli igénylő esetében az ere-
deti aláírás szerepel. 

A NEK (Nemzeti Egységes Kár-
tyarendszer) adatlap része a 16 

karakterből álló NEK azonosító, 
mely a diákigazolvány igénylési 
folyamatában kap szerepet, ezért 
ennek megőrzésére az igénylőnek 
fokozottan ügyelnie kell!

A diákigazolványt igénylést az 
iskolában kell kezdeményezni, az 
elkészült igazolványt postai úton 
kapja majd meg az igénylő.

Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-

290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
 Fax: 06-77/999-621

E-mail cím: 
kormanyablak.janoshalma@

bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 700-1700

 kedd: 800-1200

 szerda: 800-1600

 csütörtök: 800-1800  
 péntek: 800-1200

Építő- és anyagmozgatógép 
kezelője (Targoncavezető + Eme-
lőgépkezelő (kivéve targonca)) 
+ gépkezelő jogosítvány 3312, 
3313 és 3324 gépcsoportra 

(12 fő)
Helyszín: Jánoshalma

Belépési szint: 
8 általános megléte

Várható indulás: 2016. június

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 
(14 fő)

Helyszín: Jánoshalma
Belépési szint: 

8 általános megléte
Várható indulás: 2016. augusztus

Tanfolyamra csak az jelentkez-
het, aki regisztrált álláskereső!

Nem lehet köztartozása a NAV 
felé!

Minden egyes tanfolyamot felvé-
teli vizsga előzi meg a jelentkezők 
előzetes tudásfelmérésére!

Jól megírt felvételi szüksé-

ges a képzésre való bejutásra 
viszont a Foglalkoztatási Osz-
tály egyéb tényezőket is figye-
lembe vesz a beiskolázás során 
(orvosi alkalmassági vizsgálat, 
vett e már részt foglalkoztatási 
osztály által finanszírozott tanfo-
lyamon,  program célcsoportjá-
nak való megfelelés, rendelkezik 
e egyéb végzettséggel, munkáltató 
alkalmazza e a képzés befejezése 
után. Egyes képzéseknél „B” kate-
góriás jogosítvány megléte.

Érdeklődni lehet a Jánoshal-
mi Járási Hivatal Foglalkoztatá-
si Osztályán: 

Bogdán József
GINOP 5.1.1 projekt munkatárs

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal  

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey utca 12.

E-mail cím: bogdanj@lab.hu
0630/846-1729, 0677/403-966

Képzési lehetőségek 
regisztrált álláskeresők 

számára

Középiskolába beiratkozó 
diákok figyelem! 

Így igényelhettek 
diákigazolványt! 

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

Madarak és fák napja óvodánkban

Kicsinyek vására

mailto:kormanyablak.janoshalma#bacsjaras.gov.hu
mailto:kormanyablak.janoshalma#bacsjaras.gov.hu
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„ANNA - MATER” 

A tehetség 
utat tör

Már két éve, hogy osztályfőnök-
ként, tanárként megismertem Hor-
váth Lottit. Tudtam, hogy zongo-
rázik, de a karácsonyi zeneisko-
lai vizsgahangverseny, amikor elő-
ször hallottam őt játszani, hatalmas 
élmény volt. Saját szerzeményét 
adta elő. Lotti tehetséges, szorgal-
mas, kitartó. A családja mindenben 
támogatja. Büszkék vagyunk rá 
mindannyian. Terveihez sok sikert 
kívánunk.

Jacsó-
né Szabó Erika

osztályfőnök

Lotti művészi tehetsége nem volt meglepő. Már érezhető volt kicsi korá-
ban is a zenei érdeklődése. 2014 elején az első hangszer, amit kapott, egy 
gitár volt, ezzel le is nyűgözött mindenkit. Gitárórákra járt. Kis idő múlva 
zongora elé ült, ami jobban felkeltette az érdeklődését. 2014 márciusában 
már csak a zongorázás érdekelte, ezért beírattuk a Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskolába. Első perctől kezdve a kapott zongoraanyag mellett 
saját számokat komponált. Saját szerzeményét már az első év végi vizs-
gakoncerten előadta nagy sikert aratva. 

A tanulmányi eredményei kiválóak. Mindezt igen nehéz és fárasztó 
összeegyeztetni. Napi szinten gyakorol. Amellett, hogy nagyon tehetséges, 
sokat köszönhetünk zongoraoktatójának, Lábodi Róbertnek, aki nagy oda-
figyeléssel, kedvességgel áll Lotti mellett. 

A zongora mellett a dobolás is érdekli, ezért ebben is próbára teszi 
magát. Büszkék vagyunk mindazért, amit e rövid idő alatt elért tehetségé-
vel. Emellett az iskolában is maximálisan megállja a helyét. Szerepelt már:

a jánoshalmi Szent Anna templom karácsonyi hangversenyén, év végi 
vizsgakoncerten, a Madarasi Zenebarátok Találkozóján furulya duó zon-
gorakísérettel, a Városi pedagógus napokon, a katolikus iskola pedagó-
gus napján

Gáspár Tímea
        szülő

NÁLUNK TÖRTÉNT 

Elsőáldozás
Május 8-án nagyon alapos felké-

szülés után harminc negyedik osz-
tályos kisdiák járult először a szen-
táldozáshoz. 

A hófehér ruhába öltözött gyer-
mekek hozzátartozójuk kíséreté-
vel vonultak be a templomba, majd 
velük mentek az oltár elé, hogy éle-
tükben először magukhoz vehes-
sék a Szentostyát.

Hálásan köszönjük a gyermekek 
és szüleik nevében a felkészítést 
Menyhárt Sándor plébános atyá-
nak és Bajkó Ilona hitoktatónak.

Reméljük, hogy a Szentségi 
Jézussal való találkozás mindany-
nyiuk számára életre szóló élmény 

marad! Adja Isten, hogy a keresztségben megkezdődő kegyelmi élet, mely 
most az elsőáldozásban megerősítést nyert, tovább növekedjen a gyer-
mekekben!

Simityné Mészáros Judit
pedagógus

Madarak és fák napja

A Víz világnapjával kezdődő tavaszi pontgyűjtő versenyünk a Madarak 
és fák napjával befejeződött. Megismerhettük az év fáját (plakátkészítés), 
rádiós műsor keretében madárhangok között «meghallgattuk» az év mada-
rát. Köszönjük a lelkes részvételt, a szép plakátokat az 5.b és 3.b osztály 
képviselőinek.

Csofcsics Erika
    pedagógus

Évzáró és Anyák napja a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk 
meg: május első vasárnapja, az édesanyák ünnepe. Őket köszöntöttük 
anyák napján tiszta szeretettel és a május virágaival. Az édesanya az a 
személy, akivel először kapcsolatba kerülünk. Ő az, aki aggódik értünk, 
meghallgat minket, gondoskodik rólunk, megbocsát mindent.

Ezen a napon mi is igyekeztünk megköszönni az édesanyáknak 
azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal alig lehet kifejez-
ni, a féltő gondoskodást, az óvodakapuig kísérő bíztató tekintetet. 
Nagy örömmel és szívvel-lélekkel készültünk az édesanyák köszöntésé-
re. Gyermekeink dalokkal, énekekkel és saját készítésű ajándékokkal lep-
ték meg az édesanyákat, nagymamákat. A meghatott anyai tekintetek, öle-
lések, szívet melengető érzéssel töltötték be az ünnepet. 

Május a Szűz Anya hónapja. Nem feledkezünk meg égi édesanyánkról, 
Szűz Máriáról sem. 

Gyermekeink ilyenkor is, mint minden nap, hálát adnak és köszönetet 
mondanak Istennek az édesanyákért, szüleikért! Imával, énekkel fejeztük 
ki szeretetünk, tiszteletünk Mennyei Édesanyánk iránt. 

Isten éltessen erőben, egészségben, boldogságban minden édesanyát! 
Szili Rolandné

 óvodapedagógus

Gyermeknap az óvodában

Ki ne várná jobban a gyermeknapot, mint maga a gyermek? Így történt 
ez óvodánkban is, ahol már napok óta találgatták a porontyok, vajon mi 
minden lesz az idei gyermeknapon. Az óvónénik is izgatottan készülődtek, 
szervezgették az izgalmasnál izgalmasabb tevékenységeket.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, szép napos időben – ahogy illik – 
zenés reggeli tornával köszöntöttük a napot. Majd mindenki kedve szerint 
válogathatott a különböző ügyességi játékok, kézműves tevékenységek 
között. Nagy népszerűségnek örvendett ezúttal is az arcfestés, az alkotá-
sokat két ügyes kezű óvó néni és két hasonlóképp ügyes kezű hetedikes 
nagylány varázsolta a gyermekek arcára.

Mire mindannyian kellőképp kimelegedtünk, jól esett a hűsítő fagyi, 
melyet a Szülői Közösség jóvoltából fogyaszthattak el a lurkók. A program 
végére mindenki kellemesen elfáradt, jól esett a finom pizza ebédre, és 
most az egyszer kivételesen a délutáni alvás is!

Köszönettel tartozunk Hegyi Tamásnak, aki a rendőrség képviseletében 
a helyes közlekedés szabályaira tanította gyermekeinket, játékos, interak-
tív módon, valamint a Városgazda Kft-nek, aki a helyszínt biztosította szá-
munkra.

Lencse Annamária
óvodapedagógus

Kerti ünnep

Izgatott készülődés előzte meg az idei tanév kerti ünnepségét. A diákön-
kormányzat tagjai lelkesen szervezték a megvalósítás részleteit. Igyeke-
zetük eredményeként igen jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt május 
28-án. A leendő elsőseink köszöntése után egymást váltották a táncos pro-
dukciók a  színpadon, így élvezhettük a 2. a, 3. a, 3. b, 4.a, 4.b osztály, 

valamint a színjátszó csoport vidám előadását. Néptáncosaink és a tár-
sastáncot kedvelő diákjaink klasszikusabb műsorszámokkal szórakoztat-
ták a közönséget. Az angol és német nyelvet tanuló csoportjaink szintén a 
zene segítségével adtak ízelítőt a tanév során tanultakból.  Pedagógusaink 
közül is színpadra álltak néhányan egy szemfényvesztő fekete-fehér tánc-
cal. A délután meghatározó élménye volt a Hajósi Ifjúsági Fúvószenekar 
műsora. Mindezek összefogása és a tanulók által készített igényes szín-
padi háttér kivitelezése Szente Mariann munkáját dicséri. Hagyományaink-
hoz híven iskolánk minden osztálya különböző ötlettel, vállalással készült 
erre a napra. A gyerekek az osztályfőnökökkel, szülőkkel együtt valósították 
meg a terveiket. Voltak, akik főként a vendéglátásban jeleskedtek, mások 
a tartalmas időtöltésre kínáltak lehetőséget játékokkal, sporttal, kézműves 
tevékenységekkel. A programzáró tábortüzet és a hangulatot Mészáros 
Gábor szította. A résztvevők biztonságáról Molnár István vezetésével a szü-
lői közösség tagjai gondoskodtak, akik folyamatosan felügyeltek az iskola 
területén. Köszönjük a szülők, a pedagógusok, a fellépő szereplők és fel-
készítőik áldozatos munkáját.

Diákönkormányzat

Úrnapi oltárdíszítés
A húsvéti időszakot 

lezáró pünkösd vasár-
napja után két héttel 
tartjuk egyik fő ünne-
pünket, az Úr Testé-
nek és Vérének ünne-
pét, közismertebb 
nevén az Úrnapját. 
A szentmisét követő-
en általános szokás 
a négy stációból álló 
körmenet, amelyet a 
pappal és az Oltári-
szentséggel körbejár-
nak a hívek. A stáci-
óknál evangéliumot 
olvasnak, és a pap 
az égtájak felé áldást 
oszt. Ilyenkor azokért 
is imádkoznak, akiket 
a négy égtáj felé osz-
tott áldás akaratlanul 
is elér.

A négy stációhoz tartozó, virágokkal gazdagon díszített oltárt hagyomá-
nyosan a plébániához tartozó csoportok készítik el. Iskolánk második éve 
vesz részt ezen az eseményen, és a Máltai Szeretszolgálat helyi tagjai-

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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val közösen készítjük el a Szűzanya tiszteletére az egyik oltárt a Szenthá-
romság szobor előtt. Az idei évben igazi verőfényes nyári reggelre ébred-
tünk, és kezdeti aggodalmunk is elszállt, amikor megláttuk a sok-sok virá-
gadományt (ugyanis kicsit tartottunk tőle, hogy az ilyenkor szokásos virá-
gok elnyílása miatt nem tudunk olyan szép oltárt állítani, mint szeretnénk).  
Sajátos, meghitt hangulatban tevékenykedtünk, a másik három stációt épí-
tő csoporttól távol, de érezve, hogy mégis „közel”, együtt. Mindannyian 
újra megtapasztalhattuk a közösségben rejlő erőt, az együtt tevékenyke-
dés örömét.

Buzder Mónika pedagógus

Foci házibajnokság

Minden évben április és május hónapokban rendezzük meg iskolánkban 
a foci házibajnokságot. Ezen külön az alsó és külön a felső tagozatos osz-
tályok mérkőznek meg egymással körmérkőzésekkel. Ilyenkor hetekig a lel-
kes szurkolóktól hangos az udvar, a gyermekek osztálytársaikat buzdítják a 
gólszerzésre. Azt, hogy nemcsak a fiúk űzik lelkesen ezt a sportágat, az is 
bizonyítja, hogy lányok is szép számmal játszottak a csapatokban. Végül a 
legtöbb meccset megnyerő osztály kapja meg a vándorserleget, amelyet a 
tanévzáró ünnepségen ad át az iskola igazgatója a csapatkapitányoknak. 
Ebben a tanévben az alsó tagozatból a 4.b osztály, míg a felső tagozatból 
a 7.b osztály veheti át év végén a serlegeket.

Komáromi Róbert pedagógus

A Jánoshalmi Horgászegyesület 
életéből

Már két éve, hogy nem volt horgászvizsga Jánoshalmán. A megválto-
zott szabályok és vizsgarendszernek köszönhetően sajnos a halasi vizsga-
bizottság nem vállalt több vizsgáztatást városunkban. Ezt a megyei veze-
tőség tagjai teszik meg akkor, ha egy településen összejön a kb. 14-15 fős 
létszám. Ezt idén sikerült elérnünk, így május 11-én 14-en szerezték meg 
a horgászvizsga bizonyítványt, melynek köszönhetően tudnak majd tagsá-
got szerezni valamelyik horgász egyesületnél. Nem volt könnyű feladatuk, 
mert először egy 32 kérdésből álló írásbeli tesztet kellett kitölteni úgy, hogy 
legalább 22 kérdésre helyesen válaszolnak. Ezt követte a szóbeli rész, 
ahol 20 kérdésből 14-re jól kellett válaszolni. Szerencsére felkészültek a 
jelentkezők, és talán most már a gyakorlatban is tesztelhetik a tudásukat.

Ez a hét még tartogatott egy fontos eseményt a jánoshalmi „pecások-
nak”. Május 14-én szombaton a  Fürdő utcában található Strand-tavon 
megrendezésre került a szokásos egyesületi horgászverseny. Nagy volt az 
érdeklődés, mert reggel 7 órakor huszonöten várták a helyek kisorsolását. 
A négy órás verseny tartogatott meglepetéseket. Valakinek már a kezei 
zsibbadtak el a sok hal kifárasztásától, de voltak olyanok is, akiket elkerül-
tek a halacskák, pedig azt szokták mondani, hogy „ha esik, kap a hal”. A 
verseny végére alaposan eláztak a kitartó horgászok. Ennek ellenére szép 
eredményeket könyvelhettünk el. Az első helyen végző Schaffer Lóránd 
18,75 kg-mal nyert. Nem sokkal maradt el mögötte Prejmusz Ottó, aki 
11,24 kg-mal lett második. A harmadik helyet 7,12 kg-mal Horváth Lász-
ló nyerte. Gratulálunk nekik! A horgásztársaknak pedig horgászsikerekben 
gazdag, eredményes évet kívánunk!

Komáromi Róbert

GYEREKSZÁJ 

Miért tetszett az osztálykirándulás?
2.a osztály:
Diósi Dániel: Nekem legjobban az állatok etetése tetszett.
Blahó Zénó: Nagyon jó volt a buszozás is, mert rengeteget nevettünk.
Renner Míra Viola: A játszótér és az állatkert volt a legjobb.
2.b osztály:
Botka Kitti: Az állatkertben sok mindent megtudhattunk az állatokról. A 

könyvtárban nagyon tetszett a Lázár Ervin kiállítás. 
Markó Máté: Azért volt jó, mert együtt volt az osztály.
Kishonti Toni: Azért tetszett, mert láttam szurikátákat, és meg lehetett 

etetni a kecskéket.
Szatmári Olivér: Az osztálykirándulás azért volt jó, mert nagyon ritka 

fajokat láthattam. Azért is, mert szép volt a táj.
Lejegyezte: 

Magyar-Nemes Brigitta pedagógus

SZÜLŐI SZEMMEL 

Történelemverseny szülői szemmel
Kislányom, Dobos Zsófia a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola képviseletében részt vehetett a Takáts Sándor Országos Történe-
lem Versenyen. Az elődöntő után a csapatot meglepte, mikor megtud-
ták, hogy bekerültek a döntőbe. Ekkor kezdődött az igazi kemény mun-
ka a minél jobb eredmény elérése érdekében. A verseny reggelén min-
denki, gyermekeink, a szüleik és a felkészítő tanárnő is nagy izgalommal 
indult neki a napnak. Az út során emiatt a gyermekek szinte meg sem szó-
laltak. A megérkezés után a csapat regisztrálta magát a versenyre, elfog-
lalták a helyüket az iskola dísztermében, ahol a megmérettetés nemsoká-
ra elkezdődött. A verseny első felében a csapatunk megszeppenve szere-
pelt. A résztvevők figyelmét nagyon elterelte a kivetítő, amelyen folyamato-
san mutatták a verseny állását, ami állandóan változott. Az idő előrehalad-
tával a csapatunk egyre lelkesebb lett, és a végső hajrában kifejezetten jól 
teljesített. Ennek köszönhetően a Takáts Sándor Országos Történelem Ver-
seny 11. helyezése kimondottan szép eredménynek számít. A csapattagok 
kissé csalódottak voltak, de mint szülő elmondhatom, nagyon jól szerepel-
tek gyermekeink, és iskolánk hírnevét öregbítették, valamint tapasztalatot 
is gyűjtöttek, milyen egy országos verseny. Hazafelé már sokkal felszaba-
dultabb és vidámabb volt a hangulat. Lelkesen mondták, jövőre, ha meg-
rendezik a versenyt, újra nevezni szeretnének.

Gratulálunk nektek Zsófi, Márk, Bálint, Balázs, és köszönjük a felkészí-
tő tanárnőnek Erika néninek!

Csernók Éva
      szülő

 ÉLETKÉPEK 

Anyák napi ünnepségek

HIRDETÉSEK 

MEGHÍVÓ
A Szent Anna Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola tisztelettel meghívja 
Önt a 2016. június 19-én  10 órakor  
tartandó tanévzáró  szentmisére  és 

ballagási ünnepségre.
Helyszín:  Szent Anna  templom,  

Jánoshalma, Béke tér 11.  
Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját a

Szent Anna Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola

2016.június 22-én 17 órakor tartandó
tanévzáró ünnepségére.

FOTÓKIÁLLÍTÁS 
A TANÉV ESEMÉNYEIBŐL

MEGTEKINTHETŐ:

JÚNIUS 13-ÁTÓL AZ ISKOLÁBAN

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Gyermeknapi 
program

Május 14-én a gyermekeké volt 
az Imre Zoltán Művelődési Központ 
nagy terme. A Városi Gyermeknap 
keretében 9 órától  kézműves foglal-
kozás várta a legfiatalabbakat. 

Sokan voltak kíváncsiak a gyer-
mekek régi kedvencére. A gyerme-
kek inkább most ismerkedtek meg a 
dalszerző, zenés mesemondóval és 
különleges világával. A szülők meg  
nosztalgiázhattak, felidézhették gyer-
mekkorukat 11 órától Gryllus Vilmos 
koncertjén, melyre megtelt a nézőtér. 

Köszönet a szervezőknek a prog-
ramért!

 b. s. 
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Tavaszi Zsongás a Hunyadiban

Május 6-án több mint kétórás kulturális műsort szerveztünk az Imre Zol-
tán Művelődési Központba. Minden korosztályunk szerepelt verses, éne-
kes, hangszeres, táncos, és prózai produkciókkal. 

A német és lovari nemzetiségi osztályok is bemutatkoztak, de angol 
nyelven is voltak műsorszámok. Minden esetben nagy tapssal jutalmazta 
a szereplőket a kitartó közönség. A jó hangulatú műsor bemutatta a sza-
badidős és órai tevékenységeink gyöngyszemeit. Köszönjük a művelődési 
központ dolgozóinak, és a műsorszámok felkészítőinek a munkáját!

Simon Lászlóné

Orbán-napi szereplés
Május 25. Szent Orbán ünnepe. A második vatikáni zsinatig a szőlős-

gazdák, kocsmárosok, kádárok védőszentje volt, de törölték a szentek név-
sorából. Ennek ellenére a mai napig megemlékezünk az utolsó fagyosz-
szentről.

Így tett a Jánoshalmi Gazdakör is az Orbán-szobornál, ahová iskolánk 
tanulóit is hívta műsort adni.

A szeszélyes időjárás miatt délután még nem voltunk biztosak abban, 
hogy fel tudunk lép-
ni műsorszámainkkal az 
Orbán-szobornál, hiszen 
három órakor szakadt 
az eső, de szerencsé-
re kisütött a nap, és a 
Hunyadi Iskola lelkes 
diákjai is részt tudtak 
venni az ünnepségen.

Agócs Máté 8. g osz-
tályos tanuló szavalatát 
hallgathattuk meg, majd 
a 3. a osztályos énekes 
csoport adta elő felelge-
tős dalcsokrát, melyet 
Gryllus Vilmos tavaszi 
dalaiból és dunántúli népi 
játékok énekeiből állítot-

tak össze Puskás Krisztina tanítónő segítségével. Zámbó Luca szólót éne-
kelt; biztos, tiszta, csengő hangját rengetegen megdicsérték.

Az ünnepség után a Gazdakör vendégül látta a szereplő gyermekeket; 
az iskolások jóízűen fogyasztották a pizzát, szendvicset, csokit és az üdí-
tőt a Gazdakör fogadásán. Köszönet érte!

Puskás Krisztina

Látogatás a Renner 
Bt üzemében

Technika óra keretében az 5. c és a 6. a osztály kilátogatott a Renner 
Bt üzemébe, ahol Huczek Csaba  és Diósi János vezetésével végigjártuk 
a csarnokokat. Láthattuk a különböző munkafázisokat, gyártási folyamato-

kat, végigkövethettük, hogy a félkész termékből hogyan lesz késztermék. 
Megfigyelhettük, hogy a gépek mennyire megkönnyítik az emberi munkát.

Előzetes megfigyelési szempontok és a látottak alapján a diákoknak 
nagyon tetszett minden munkafolyamat, de legjobban a lézervágó és a 
festőrobot.

KÖSZÖNJÜK A LEHETŐSÉGET A RENNER BT VEZETŐSÉGÉNEK!
SZM

A Sport Legyen a Tied!
Május 9-én Kecs-

kemétre érkezett 
A Sport Legyen a 
Tied! rendezvény-
sorozata. Az EMMI 
Sportért Felelős 
Államtitkársága és 
a Magyar Diáksport 
Szövetség közös 
rendezésében 14 
sportág mutatkozott 
be a Messzi István 
Sportcsarnokban. 
Több mint 1000 
iskoláskorú gyerek 

vett részt az egésznapos programban.
Ezen a napon  mi is – a 3. a-sok – izgalommal ültünk fel a buszra, a mély-

kúti, borotai, rémi diákokkal együtt és indultunk erre a jeles bemutatóra.
Gyorsan eltelt az idő,  hiszen ha buszra ülünk, enni és beszélgetni kell. 

10 órakor az első csoportokkal kezdhettünk. Miután lefényképeztek ben-
nünket, mehettünk is a csarnokba, ahol egy rövid megnyitó után elözön-
löttük a küzdőteret. Sok sportágat kipróbáltunk, többek között: evezés, 
kézilabda, sportlövészet, atlétika, sportjátékok, röplabda kosárlabda, csel-
gáncs. Felsorolni is nehéz. Aki 10 pecsétet szerzett a kis pontozó füzeté-
be, az ajándékra számíthatott. Közülünk 2 fiú kapott ajándékot, de többen 
is 8-9 pecséttel büszkélkedhettek. Sajnos 12 órakor el kellett hagyni a ter-
met, és átadni az újabb csapatoknak. Osztályunk, a 3. a újból egy gazdag 
élménnyel térhetett haza. Jó volt ez a nap!

Nagy Sándorné

Fizikaverseny
A hetedikesek fizikaversenyét évek óta hagyományosan tavasszal ren-

dezzük meg iskolánkban. Az idén is nagy érdeklődést mutattak a tanulók a 
májusban megrendezett verseny iránt. A diákoknak fizikai kísérletekhez és 
jelenségekhez kapcsolódóan állításokról kellett dönteniük, hogy bekövet-
kezhetnek-e. Gratulálunk a helyezetteknek!

1. Barna Loránd (7. G), 2. Csiszár Bence (7. G), 3. Kőszegi Szabolcs 
(7. G)

Juhász Zoltánné

„JÓT  TENNI JÓ!”
Ezzel a gondolattal kezdték el hetekkel ezelőtt az adománygyűjtést a 

„hunyadis” diákok a Vigasztaló Szentlélek Gyermekvédelmi Központ Gyi-
mesbükki Otthonában lakó gyermekei részére.

Játékokat, kabalákat, apró ajándékokat  gyűjtöttek össze, amivel örömet 
szerezhetnek a távoli Gyermekotthon lakóinak, akiknek nem adatik meg a 
szerető, gondoskodó  család, a biztonságot nyújtó családi fészek.

A Szent Ferenc Alapítvány által működtetett intézmény az „ezeréves 
határon” található, a csodálatos Gyimes-völgy utolsó települése, így oda 
ritkábban jutnak el adományok, az intézmény vezetője szerint, csak a „leg-
elszántabbak” keresik fel őket.

Örömet szerezni, lemondást tanulni, érzékenynek lenni mások iránt - 
talán ez volt a legfontosabb hozadéka tanulóink számára ennek az akci-
ónak.

Az adományok pünkösdkor értek célba, és az Otthon lakói örömmel 
fogadták a távoli, ismeretlen diákok ajándékait, üzeneteit.

„JÓT TENNI JÓ!”

„Tisztelet a múltnak, 
üzenet a jövőnek!”

3 éve már, hogy Somogyiné Sági Piroska, iskolánk akkori igazgatónője 
megálmodta a Hunyadi-jubileumok ünnepségét. 2013. május 10-én 2 idő-
kapszulát helyeztünk el az általános iskola udvarán, légmentesen lezárva, 
a jövőnek szánt üzenetekkel, tárgyi emlékekkel. Terveink szerint 2033-ban 
és 2063-ban, az akkor élő diákok és tanáraik nyitják majd ki ezeket. Addig 
is igyekszünk megőrizni az üzenetek listáját, és évente egyszer, május-
ban megemlékezést tartani. 2016-ban ünnepségünket 11 fehér galamb 
tette emlékezetessé, akik a Hunyadis diákok üzeneteit repítették a mesz-
szeségbe. 

Hunyadi Iskola hírei

AEROBICÉS HASTÁNC GÁLA
2016. június 25-én 19 órakor rendezzük a szokásos 

évadzáró gála műsorunkat, az AEROBIC ÉS HASTÁNC 
GÁLÁT, melyre mindenkit szeretettel várunk.

JÁNOSHALMI AEROBIC ÉS HASTÁNC CSOPORT

Célba ért az adomány

Szeretettel a Hunyadiból 

Patocskainé V. Klára 
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ORSZÁGOS 
ARANY – EZÜST – BRONZ

2016.május 28-án vettek részt  aerobicosaink Pestszentlőrincen a 
Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos Bajnokságán. Két aranyér-
met, két ezüstérmet és egy bronzérmet szereztek. Nagy izgalommal vár-
juk, hogy a szövetség meghatározza, melyik produkció éri el a Szlovákiá-
ban megrendezésre kerülő Európa-bajnokság ponthatárát.

Fantasztikusan dolgoztak a lányok. Óriási együttműködés, szorgalom, 
alázat, szeretet övezte a versenyt. 

A versenyen résztvevő
 —  jánoshalmi fiatalok: Botka Lora; Bogdán Hanna; Vaski Virág; Kiss 
Dominika; Friebert Dorina; Kovács Eszter; Zámbó Anna; Lencse Petra; 
Sendula Flóra, Bátyai Dóra
 — borotai fiatal: Horváth Dóra
 — kunfehértói fiatalok: Szanyi Zsanett, Szanyi Cintia, Onódi Eszter; Maru-
zsa Maja

Edzők: Bátyai Gáborné, Bátyai Fruzsina, Bátyai Dóra

„Nagyon boldogok vagyunk, hiszen a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
bejutottunk a Látványtánc Sportszövetség által rendezett Európa Bajnok-
ságra,melyet ebben az évben Léván rendeznek meg! Külön öröm szá-
munkra, hogy az idei évadba benevezett öt produkciónk mindegyike elérte 
a bejutási ponthatárt!Ezúton is köszönjük a rengeteg biztatás,gratulációt!”

Hunyadi Iskola 
hírei Rostdús étkezés

A dietetikus tanácsai

Bátyai 
Úszótanfolyam
indul kezdőknek, haladóknak, 
gyerekeknek és felnőtteknek! 

Helye:  
Jánoshalma Tanuszoda

Ideje:    
 2016. június 18.

Jelentkezés: 
Bátyai Gáborné tel.:06 70 338 56 97
Bátyai Gábor      tel.:06 70 339 11 76 

Dolgozni akaró, 
munkáját szerető 

autószerelőt 
felvennék 

 
Faragó Tibor autószerelő 

+3620-970-7498

Nem csupán az 
utolérhetetlen tavaszi 
ízek miatt, de azért is, 

mert nagy szolgálatot tegyünk a szerve-
zetünknek, illesszünk be egyre nagyobb 
mennyiségben a rostos ételeket.

   A rostok teltségérzetet okoznak, csök-
kentik az étvágyat, és nem utolsósorban 
számos betegség kialakulásának vehet-
jük elejét.

A rostok egyik hatása, hogy serkentik 
a bélmozgást, így akadályozzák a szék-
rekedés kialakulását. A tartós székreke-
dés nagyban hozzájárulhat a bélrendsze-
ri daganatos betegségek kialakulásához.

  A rostok tisztító hatása úgy érvényesül, 
hogy vizet felvéve megduzzadnak, ezért 
fontos a megfelelő mennyiségű víz elfo-
gyasztása. Ezen kívül megkötik a külön-
böző káros anyagokat a bélrendszerben. 
Ez nagyon előnyös a szervezetünknek, de 
ezekkel az anyagokkal együtt a vitaminok 
és gyógyszerek összetevőit is „bekebele-
zik”, így érdemes figyelni rá, hogy gyógy-
szereket, táplálék kiegészítőket ne a gyü-
mölcsadagoddal együtt vegyünk be.

  A napi ajánlott rost mennyiséget 27–40 
gramm között kell, hogy legyen. A magyar 
fogyasztási szokások ennél kicsit alacso-
nyabb értéket mutatnak, átlagosan körülbe-
lül 23 grammot veszünk magunkhoz. 

  Némileg csökkenti a koleszterinszintün-
ket. Véd a szív-és érrendszeri betegségek, 
és a vastagbél daganat kialakulásától.  

 Nagy szerencsénkre a rostgazdag éte-
lek nagy választéka áll rendelkezésünkre: 
gyümölcs- és zöldségfélék, a hüvelyesek, a 
teljes kiőrlésű gabonából készült termékek, 
a búzakorpa, a zabkorpa.

  A zsíros, magas kalóriatartalmú fogá-
sok mellé válasszunk rostban gazdag köre-
tet (például barna rizst vagy főzeléket), így 
csökkenthetjük a zsír és a hizlaló falatok fel-
szívódását! 

  A rostdús táplálkozás meggátolja az 
elhízást.  A rostdús táplálkozással egyszer-
re szabadulhatunk meg a nem kívánatos 
kilóktól, és az egészségünket is támogatjuk.  

 
Faragóné Hován Éva

       Dietetikus

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.:  06-30/529-7407

JÚNIUSI AKCIÓJA
 

Napernyő (180 cm): 1490.-
Kávéspohár (6 db-os): 399.-
Fa  hinta: 2150.-
Abroszcsipesz (10 db-os): 149.-

További akcióinkat keresse üzletünkben! 

Az  Összefogás  Jánoshalmáért  Egyesület  és  az  
Egészségfejlesztési  Iroda  közös megvalósításában fel-
nőtt edző eszközök telepítését szeretnék elhelyezni a Jan-
kó Játszótér mellett.

Az elmúlt hónapban a Képviselő-testület a Gazdaságfej-
lesztési és Városüzemeltetési Bizottsága  és a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi Bizottsága javaslatára 

határozatban támogatja a játszótér bővítését . Kérte 
hogy  a  terület pontos  hasznosítása  kerüljön  egyeztetés-
re  a Önkormányzat Városgazdálkodási Osztályával. 

LABORATÓRIUMI 
VÉRVÉTELI 

HELYZETKÉP
Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!
Az utóbbi napokban nagyon sokan megszólítottak Önök 

közül, hogy miért akadozik a vérvétel városunkban, ponto-
sabban olyan kérdések is felmerültek, hogy ezután teljesen 
megszűnik a vérvételi hely a Kistérségi Egészségügyi Köz-
pontban, és a jánoshalmiaknak Kiskunhalasra kell majd 
utazni. Az Egészségügyi Központ ajtaján napjainkban is az 
alábbi tájékoztatás olvasható:

„Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy június 
1-én, június 13-tól 15-ig, és június 29-én a laboratórium 
szabadság miatt zárva tart.”

A témakörben levelezést folytattam a Kiskunhalasi Kór-
ház főigazgatójával, dr. Romhányi Zoltánnal, a levélváltást 
az alábbiakban teszem közzé, a jelenlegi helyzetet szem-
léltetve.

Itt a helyi újság hasábjain keresztül is tájékoztatom 
Önöket, hogy a város vezetése minden jogszerű intéz-
kedést meg fog tenni annak érdekében, hogy János-
halma, továbbá Kéleshalom, Borota, és Mélykút lakosai 
továbbra is a megszokott helyen, Jánoshalmán vegyék 
igénybe a vérvételi ellátást.

Dr. Romhányi Zoltán
Főigazgató
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
6400 Kiskunhalas
Dr. Moszpart L. utca 1.

Tisztelt Főigazgató Úr!
Több lakossági bejelentés érkezett hozzám, amelyek 

szerint a jánoshalmi lakosok 2016. június 1. napját köve-
tő időpontokra nem kapnak vérvételre előjegyzést az eddig 
megszokott Jánoshalmi helyszínen, a Jánoshalmi Kistérsé-
gi Egészségügyi Központban. 

Tisztelettel érdeklődöm ennek okáról, illetve arról, mikor-
ra várható, hogy a helyzet rendeződik?

Az egészségügyi közszolgáltatás folyamatosságának 
biztosítása érdekében kérem haladéktalan válaszát. Tisz-
telettel:

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Jánoshalma, 2016. május 26.
Kapják:
Kiskunhalas Semmelweis Kórház
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve

Czeller Zoltán Polgármester

Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma
Béke tér 1

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva 2016.május 26-i levelére, az alábbiakról tájé-

koztatom:
Intézményünk, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a 

mai napi érvényes – bár visszavonásig hatályos – szer-
ződéssel rendelkezik a Jánoshalmi lakosság laboratóriumi 
ellátására vonatkozólag. A Kiskunhalasi Semmelweis Kór-
ház ezen egészségügyi ellátást a Synlab Magyarország Kft 
mint közreműködő révén látja el.

A fentebb említett közreműködő gazdaságossági szem-
pontok miatt a jánoshalmi ellátást hozzám intézett levélben 
2016.június 30 napra felmondta.

Ezen felmondást – mivel arra csakis egészben, tehát 
részenként nincs szerződés adta lehetősége – nem fogad-
tam el, személyesen egyeztettem a szolgáltató menedzs-
mentjével, egyúttal felszólítottam annak visszavonására és 
a szolgáltatás további végzésére, kilátásba helyezve „szer-
ződésszegés” jogcímen az általam történő teljes szerező-
dés-bontást.

E fenti tartalmat egyúttal levélben a Synlab Magyaror-
szág Kft ügyvezetőjének és menedzsmentjének is meg-
küldtem, kértem haladéktalan, sürgős válaszukat.

Remélem, hogy a szolgáltatás megszüntetésére tett fel-
mondásukat haladéktalanul visszavonják, így az az addig 
megszokott óraszámban és minőségben továbbiakban – 
tehát július 01-t követően - is folytatódik.

Minden tudomásomra jutó újabb információról haladék-
talanul tájékoztatom!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Kiskunhalas, 2016. június 2.

 Tisztelettel:
dr Romhányi Zoltán s.k.
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Főigazgató

Felnőtt edzettségért
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Május 6-án rendeztük meg jubileumi ünnepségün-
ket iskolánk aulájában, arra emlékezve hogy 1991-
ben partneriskolai megállapodást kötöttünk az ausztriai 
Grabnerhofban működő Land- und Forstwirtschaftliche 
Fachschule-val a gazdaasszony és gazdaképzés isko-
lánkban történő beindítására, tanulói,- tanári együtt-
működésre. Az együttműködés elvei alapján minden 
tanévben lebonyolítottunk egy egyhetes tanulócserét, 
melyen egyik évben a fiú, a másikban pedig a leányta-
nulók vehettek részt és több alkalommal vendégesked-
tek egymásnál az iskolák dolgozói, tanárai is. 

Diákjaink mindig örömmel készültek az utazásra, 
amely számukra csekély anyagi hozzájárulás fejében 
biztosította annak lehetőségét, hogy egy héten keresz-
tül ismerkedjenek a szomszédos ország kultúrájával, 
életformájával, a lakói mentalitásával. 

Különlegességnek számított az elsősorban az Alföld 
sík vidékéről származó tanulóinknak az a csodálatos 

hegyvidék, mely testvériskolánkat körülöleli. Vendég-
látóink arra is mindig ügyeltek, hogy diákjainkat megis-
mertessék a  gazdálkodási módszereikkel, bepillantást 
nyerhettünk egy-egy családi gazdaság irányításába, a 
hegyvidéki állattartás nehézségeibe, illetve az osztrák 
fakitermelés sajátosságaiba, de az uniós támogatások 
rendszerével is náluk ismerkedhettünk meg,

Diákjainkat mindig megragadta az a természetkö-
zeli életforma, amely olyannyira jellemző az osztrák 
emberekre.

Hasonló élményt jelentett az osztrák tanulók számá-
ra a magyar Alföld, a maga teljesen más jellegű növény-
és állatvilágával, a gazdálkodás, az állattartás és 
növénytermesztés sajátos formáival. Ízvilágunk, kultú-
ránk, mentalitásunk megismerése gyarapította szemé-
lyiségüket, új tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza. 

A közös programok hatására gyakran születtek 
barátságok a két iskola diákjai között, melyek segítet-
ték őket a nyelvtanulásban és lehetővé tették, hogy 

magánemberként is ápolják az iskolák által létrehozott 
kapcsolatot.

Közösen ünnepeltük a kapcsolatfelvételünk 10 és 20 
éves jubileumát, melyre mindkét intézmény színvona-
las műsorral készült. 

Jelen voltunk a Christian Zechner igazgató úr nyug-
állományba vonulásának tiszteletére szervezett ban-
ketten, akinek köszönhetően annak idején együttműkö-
désünk létrejöhetett.

Vendégül láthattuk már az úgynevezett „ Absolven-
tenverein”-t, mely a grabnerhofi iskola egykori diákja-
iból szerveződött.

Jelen voltak az iskolánk fennállásának 80. évfordu-
lóján is.

Köszönettel tartozunk Győry János és Christian 
Zechner igazgató uraknak, akik sokat tettek azért,hogy 
az általuk elképzelt  kapcsolat ma is tartson és 25 éve 
minden külön támogatás nélkül kiválóan működjön.

Mivel a két iskola tantestülete nagyon jól ismeri egy-
mást, a jubileumi ünnepség igazán családias jellegűre 
sikerült, ez is volt a célunk. A két iskola jelenlegi igaz-
gatója, Taskovics Péter főigazgató és Christian Forstner 
képekben mutatta be az együttműködés fontosabb állo-
másait, felidézve az emlékeket, élményeket és azokat a 
felejthetetlen pillanatokat, amelyeket a 25 év magában 
rejtett. Protokollmentesen, oldott hangulatban mesél-
tek, magukkal ragadva a hallgatóságot is.

Vidám kis műsor színesítette a bemutatót, melyre 
azok kaptak meghívást, akik személyes kapcsolatban 
álltak az osztrák iskolával. 

A műsort követő fogadáson megállapodás született a 
kapcsolat további folytatásáról. Már a következő évben 
közösen pályázunk az Erasmus+ programban, illet-
ve májusban újabb tanulócserére kerül sor a két isko-
la diákjai között.

Huszonhetedik alkalommal került megrendezésre a 
mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók részére a Dr. 
Szabó Gusztáv  Országos Szakmai Vetélkedő  a jános-
halmi FM ASzK Mezőgazdasági Szakképző Iskolában, 
a Szent István Egyetem gépészmérnöki karával karölt-
ve, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara védnökségé-
vel. A verseny színvonalas szervezésének támogatásá-
ban és a tanulók jutalmazásában az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Program a „nagy 
hagyományú és szakmailag elismert versenyek támo-
gatására” kiírt, és az iskolánk által megnyert pályázat 
nagy segítségünkre volt. A vetélkedő szervezésére és 
lebonyolítására 1 500 000Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyertünk. 

Ebben a tanévben 11 iskola küldte el háromfős csa-
patát, akik már a két írásbeli fordulót iskolájukban meg-
írták. 

A versenyzők az iskolák képviseletében az ország 
minden tájegységéből érkeztek: 

 ○ Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Mátészalka

 ○ Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Isko-
la, Csorna

 ○ FM ASzK Mezőgazdasági Szakközép Iskola és Kol-
légium, Jánoshalma

 ○ FM DASzK  Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

 ○ FM KASZK, Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, 
Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Pilis-
csaba

 ○ Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Isko-
la, Makó

 ○ KOLPING Nagyváthy János Középiskola, Csurgó
 ○ Széchenyi István Mezőgazdasági Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium, Hajdúböszörmény

 ○  Mezőtúri Református Kollégium, Mezőtúr
 ○ Szepsi Lackó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely

 ○  Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium, Karcag.

A vetélkedőt Dr. Szabó István, a gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem gépészmérnöki karának dékánja nyitotta 

meg a hagyományoknak megfelelően. A csapatok nagy 
örömére bejelentette, hogy az csapatok tagjai közül 
bárki a Szent István Egyetemre jelentkezik, három kre-
ditpont beszámításával biztosíthatja a bent maradás 
lehetőségét a gépészmérnöki karon. A vetélkedő hét 
fős zsűrijének  bemutatása következett:

A zsűri elnöke: Orosz György, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara szakreferense.

A zsűri tagjai:  Dr. Bense László egyetemi docens, a 
gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Gépek Tanszék intézeti igazgató helyette-
se. Dr. Fülöp István, mestertanár, a gödöllői Szent Ist-
ván Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek 
Tanszék tanára, Holczinger Imre, a Herman Ottó Inté-
zet szakreferens - oktatástechnikai fejlesztőmérnök, 
Tóth Tamás, a  Dorker KFT szervizmérnöke. Malustyik 
Béla, a jánoshalmi Agroprodukt  Kft. ügyvezető helyet-
tese, Rabb Gábor, az Axiál KFT szervizmérnöke.

A megnyitót a Probitas Tánc Sport Egyesület jános-
halmi tagozatának növendékei tették színesebbé. 
Köszönjük a szereplésüket!

A megnyitó után első nap délutánján a tanüzemben 
három gyakorlati feladaté volt a főszerep. A verseny-
zőknek kézi fémmegmunkálással egy alkatrészt kellett 
elkészíteni. Erőgépvezetésből egy ügyességi feladatot 
hajtottak végre bekötött szemmel. Ebben az évben a 
szerelési feladatként a MONOSEM vetőgép összesze-
relését és beállítását végezték a csapat tagjai. 

A gyakorlati verseny után a résztvevők szakmai 
programon vettek részt a Renner Bt telephelyén, ahol 
a Bt termékeinek gyártási folyamatát és az új magyar 
traktort Renner Tamás műszaki igazgató mutatta be.

A második napon az elméleti vetélkedőn a tanulók 
szakmai és az általános gépészeti ismeretekből mér-

ték össze tudásukat. A kérdések között sok a fizikai, 
mechanikai és anyagismereti témakörre vonatkozó 
ismert anyag volt. 

A verseny befejezését a díjkiosztás követte, ahol a 
zsűri elnöke értékelte a csapatok munkáját, kiemel-
te a hiányosságokat, amelyeket a jövőben pótolni kell 
és megdicsérte a jól szereplő csapatokat. Megköszön-
te az iskolának a verseny színvonalas megrendezését.

Az értékes díjakat a dobogós helyezettek, a külön 
díjakat pedig az egy-egy területen jól szereplő csapa-
tok, illetve egyéni versenyzők kapták. 

Dobogós helyezettek:

1. FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 
Jánoshalma

2. Széchenyi István Mezőgazdasági Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium,  Hajdúböszörmény 

3.  III. FM DASzK  Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Vép

A győztes csapat tagjai: Ritzl Bence, Csuka Kriszti-
án, Szász Norbert tanulók. Felkészítőik: Éder János, 

Juhász Zoltán tanárok és  Kozla Krisztián, Szalma Ist-
ván, Dénes Gábor, Kasziba Gábor oktatók voltak.
Külön jutalomban részesültek az egyes területeken 
elért eredményeikért:

Traktoros ügyességi versenyben eredményesen 
versenyzett tanulók:

FM KASZK, Dr. Szepesi László Mezőgazdasá-
gi, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Pilis-
csaba

A legjobb és legügyesebb fémmegmunkáló:
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola, 

Csorna, Ábrahám Alex
A gyakorlaton szerelési és beállítási feladatok 

kiváló végrehajtásáért  külön díjat kapott:  Galamb 
József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó

Az írásbeli feladatok megoldásában a legtöbb 
pontot szerezte (89,5 pont):

FM KASZK, Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, 
Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Piliscsa-
ba Dömötör Kristóf .

Az elméleti vetélkedőn  jól szereplő csapat : 
Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium Mátészalka
 A KRESZ TOTÓ legeredményesebb kitöltői  

különdíjat kapott a : Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium, Karcag

A fémmegmunkálásból jóval a norma időn belül adta 
le a munkadarabját jó minőségben: Szentannai Sámu-
el Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Karcag, 
Szilágyi Jenő.

A résztvevő iskolák a záró ebéden elismeréssel nyi-
latkoztak a vetélkedő megrendezéséről, hasznosságá-
ról és kérték, ha lehetőség lesz rá, jövőre is kerüljön 
megrendezésre! 

A színvonalas verseny megrendezésére, és az érté-
kes ajándékok átadására nem kerülhetett volna sor, 
a támogatóink nagylelkű segítsége és adományozá-
sa nélkül. 

A szervezők és a versenyző tanulók nevében meg-
köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt Nemzeti Tehetség Program 2015 pályáza-
ta, az AGROPRODUKT Kft. (Jánoshalma), a  A gödöl-
lői Szt. István Egyetem Kiadója (Gödöllő), az AXIÁL 
Kft. (Baja), a FEBAGRO Zrt. (Felsőszentiván), a  DOR-
KER Kft., Baja, Felsőbácskai Műmalom Malomipari 
Kft. (Jánoshalma), a Herman Ottó Intézet (Budapest),  
az  Intó Kereskedelmi Kft. (Kiskunhalas), a (KUNVIN 
Kft. (Jánoshalma), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(Budapest), a Renner Bt. (Jánoshalma), a Szent István 
Egyetem, Gépészmérnöki Kara (Gödöllő) és a  WÜRTH 
Szereléstechnikai Kft. (Budaörs) támogatását.

Zadravecz György

Mezőgazdasági Szakképző hírei

Iskolánk tanulói voltak a legjobbak!

25 éves partneriskolai kapcsolat
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2006. május 9-én megalakult a Szent Mónika imaközösség 
jánoshalmi csoportja. Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta 
el Madridból ennek a közösségnek a hírét, majd 1992-ben Kalo-
csán megalakult az első csoport. Az ima a világ más országaiba 
is eljutott és egyre terjedt. A közösség Szt. Ágoston édesanyját, 
Mónikát választotta példaképül. Az édesanyának három gyerme-
ke közül Ágoston okozta a legtöbb gondot. Nyughatatlanságával 
mindig rossz társaságba keveredett. Ezt az édesanya nem néz-
hette tétlenül, imáiban az Úr Jézushoz fordult kérvén a segítségét. 
Az imák meghallgatásra találtak, mert Mónika halála előtt Ágoston 
megkeresztelkedett, majd az egyház püspöke lett.

Közösségünket olyan édesanyák alkotják, akik akarnak és tud-
nak is gyermekeik lelki életéért és boldogulásáért imádkozni. Hisz-
szük, hogy a közös imának nagy ereje van. A tíz év alatt számta-
lan találkozón vettünk részt. Közösségünkből mindig vannak, akik 
elmennek és elviszik gondjainkat ezekre a találkozókra, azzal a 
kéréssel, hogy minden édesanya találja meg a megfelelő megol-
dást hivatása gyakorlásában. 2011-ben mi rendeztük az országos 
találkozót, ami még ma is örömmel tölt el bennünket. Örülhetünk 
gyermekáldásnak is, több helyen született unoka, és így az unoká-
kért is szól a mi imánk. De egymás gondjai is megérintenek ben-
nünket, ha valaki betegséggel küzd, azt is fohászaink közé sorol-
juk. A gyógyulást hálatelt szívvel megköszönjük. Az egyház gond-

jait is átérezzük, és a papi hivatás fontossága sem kerülte el a 
figyelmünket. 

Közösségünk minden hónap második keddjén jön össze egy 
óra imádkozásra a plébániai Don Bosco klubteremben. Az évfor-
duló napján szentmise keretében adtunk hálát az Úr Jézusnak 
ezért a tíz évért.

 Szűcs Sándorné

Május tizedikén 
Mentők Napja alkal-
mából főigazgatói 
dicséretben részesült 
Huszár Imre jánoshal-
mi mentőápoló.  

1887. május 10-én 
alakult meg Budapes-
ten az Önkéntes Men-
tőegyesület Kresz 
Géza fővárosi kerület-
orvos kezdeményezé-
sére. A mentés ügye 
1948-ig a társadalmi 
egyesületek kezében 
maradt, akkor jött lét-
re az Országos Men-
tőszolgálat és ennek 
köszönhetően a men-
tés állami feladattá 

vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző men-
tőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte 
oktatja az oxyológiát, vagyis a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat szüle-

tésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük A MENTŐK NAPJÁT Magyar-
országon. 

Huszár Imre bácsi - mentős berkeken belül mindenkinek csak Imre bácsi 
- immáron 30 éve végzi változatlan áldozattal és szeretettel ezt a hivatást. 
Törzsgyökeres jánoshalmi, kezdetben többen csak kereskedőként ismer-
hették, majd a katonaságnál egészségügyi katonává avanzsálták, ahol 
beleszeretett ebbe a hivatásba. 1986. május 12-én csatlakozott az Orszá-
gos Mentőszolgálathoz a kiskunhalasi mentőállomás tagjaként, ahol egé-
szen a tavalyi évig, azaz 2015-ig teljesített szolgálatot, amikor is megnyílt 
szíve egyik legnagyobb vágya, a jánoshalmi mentőállomás. Ahogyan azt 
már egy korábbi cikkemben is írtam, Imre bácsi a mentőállomás szíve-lelke, 
fiatalokat meghazudtoló lendülettel végzi munkáját a mai napig. Javarészt 
az ő korábbi munkásságának köszönhetjük az állomást. Számtalan statisz-
tikát, kimutatást készített, miért lenne szükség mentőállomásra Jánoshal-
mán. Mindemellett társadalmi munkákat is végzett, amelyek a hivatásához 
köthetőek: oktatások, bemutatók, továbbá a kiskunhalasi mentőalapvítány 
egyik alapító tagja, illetőleg alelnöke annak. Jelenleg a jánoshalmi men-
tőállomás alapítványának létrehozásában vállal kiemelkedő szerepet. Min-
dig lelkiismeretesen tanította az újoncokat, köztük jómagamat is, rengeteg 
mentősnek volt mentora, ezért is mindenki Imre bácsija. Bárki, bármikor 
kérdezhetett tőle, ő lelkesen válaszolt. 

Ezért saját magam és minden mentődolgozó nevében szeretnék gratu-
lálni a kitüntetéséhez, amit a több évtizedes alázatos munkájáért kapott, 

valamint megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit nekünk nyújt, nyúj-
tott az évtizedek során. 

Mint jelenlegi állomásvezetője, legszívesebben azt kívánnám, hogy 
még 30 évig vonuljon velünk, segítve a munkánkat hatalmas tapasztalatá-
val, ehelyett azonban egészséget és ugyanezt a lendületet kívánom a las-
san elérkező nyugdíjas éveire, mert tudom, hogy bármikor számíthatunk a 
segítségére.

Kádár Endre József állomásvezető

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 JÁNOSHALMI MŰVÉSZTELEP

MEGHÍVÓ
JÁNOSHALMI MŰVÉSZTELEP III.  ALKOTÓTÁBOR MŰVEINEK

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA

 
Jánoshalmi Művésztelep, Kossuth utca 5.

2016. július 1-én (péntek) 16 óra
Vendégeket köszönti: Czeller Zoltán polgármester

A tárlatot megnyitja: Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas magyar festőművész, mű-
vészeti író és filmrendező, érdemes művész. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti 

tagozatának tagja

Júniusban új akciókkal és 
jelentős árcsökkenéssel várjuk 

kedves vásárlóinkat
Halasi utcai Hangya ABC-ben és a

Nonstop ABC-ben
Soproni dobozos sör 0,5l 199-Ft/db  (398-Ft/liter)
Márka üdítőital többféle 2l 199-Ft/db  (99,50Ft/liter)
3 literes jégkrém 1199-Ft/db  (399,66Ft/liter)
Silan koncentrátum öblítő 1l 555-Ft/db  (555-Ft/liter) 

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Várjuk kedves vásárlóinkat!!

Ha Ön is kerékpározik, ezekre figyeljen, 
mert akár 70 ezer Ft büntetése lehet!

A helyszíni bírság minimálisan 5 ezer forint, a legna-
gyobb 50 ezer forint. 

Legtöbbször az irányváltási szabályok megszegésé-
ért, a zebrán való áthajtásért és a kötelező tartozékok 
hiánya miatt büntetnek. Ha fél éven belül kétszer bün-
tetik meg, akkor akár 70 ezres bírságot is kiszabhatnak.

Érdemes átismételni, hogy mik a kötelező felszere-
lések:

 ¾ Két egymástól független fékrendszer, mely száraz 
és nedves időben is megbízható

 ¾ Csengő hangot adó jelzőberendezés

 ¾ Elöl fehér vagy sárga, legalább 150 méterre látható 
helyzetjelző lámpa

 ¾ Hátul piros fényt adó, legalább 150 méterről látható 
helyzetjelző lámpa

 ¾ Elöl fehér, hátul piros fényvisszaverő háromszög 
1-1 darab, vagy akár 2 db hátul, szimmetrikus elhe-
lyezéssel

 ¾ Az első keréken legalább két küllőprizma, mindkét 
oldalra működő fényvisszaverővel

TUDTA? Az első és hátsó lámpát a kerékpáros is 
viselheti, nem kötelező a kerékpárra rögzíteni.

Nagyon fontos! A fényvisszaverő mellény viselete 
kötelező, ha lakott területen kívül közlekedik!

Szent Mónika imaközösség tízéves évfordulója

Egy jánoshalmi mentős kitüntetése

A biztonságos brigázásért



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE14. oldal 2016. június

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2016. május 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!

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  2016. 
május hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem tehetünk. Az emberben 
nem marad más, csak a remény. A remény és a hit, hogy Odaát minden jobb lesz... 

Rahmé György

Nagy  Zsolt ügyvezető

Czeglédi Ferenc Benedek (1950)  Fábián Jánosné (1926)
Tüdő Anna Klaudia (2016)   Fekete Tibor (1967)
Kiss János (1943)   Sere György István (1956)

Retekné Teleki Szilvia (1969)
Gyulai Sándor (1955)
Bíró Zoltánné (1960)

Rab György (1945)
Maráczi Ferenc (1944)

Busa Jánosné sz. Simon Katalin (1954)
Gömöri Lajosné sz. Kovács Veronika (1931)
Szabó Menyhértné sz. Bognár Ilona (1929)

Faddi Szabolcs 
közterület-felügyelő  

telefonszáma

06-30/565-37-58 

Gázkazánok, gáztűzhelyek,  
gázbojlerek JAVÍTÁSA, 

KARBANTARTÁSA   

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma, Bem J. u. 114. 
Tel.:06-20-32 39 906

Emlékezés
„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap 
De szívünkben élsz és örökre ott maradsz”

Fájó szívvel emlékezünk 

Jacsó Mihály 
halálának 5. évfordulóján

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt mun-
katársaknak, osztálytársaknak, ismerősöknek, akik 

Mészáros Pongrácné
született: Nagy Viktória 

Vica néni 
elhunytával gyászunkban osztoztak, fájdalmunkban, 
bánatunkban bármely módon velünk éreztek.

Gyászoló családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik szeretett Férjem, 
Édesapánk, Apósom és Nagy-
papink 
Ágoston András

temetésén megjelentek, elhozták 
a kegyelet virágait, fájdalmunkat 
enyhítették. 

Gyászoló család

Szerető  
Édesanyád, Édesapád,  

Nővéred, Bátyád és Párod

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Szűcs József  

(vájár)
halálának 5. évfordulójára.

Szerető felesége és fia

„Megpihent drága szíve,
Mely értünk dobogott,
Búcsúra az élet időt nem hagyott,
Itt hagyott minket nagy szomorúságban,
Elment tőlünk, egy másik fényesebb világba”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Az élet szép volt veled és vidám,
De elrabolt tőlünk a kegyetlen halál
Egy szörnyű perc megölte szívedet,
Most meg kell próbálnunk élni Nélküled.

Emlékezés

Nagyon akartam élni még, 
Érzem szívetek melegét, 
Nem adta meg a sors nekem 
Elvámolta az éltem 
Búcsú nélkül kellett elmennem  
Őrizzetek szívetekben

Ifj Nagy Sándor

1987 – 2015 

élt 28 évet 

Fájó szívvel emlékezünk 
halálának 1. évfordulójára

„Istenem, tégy engem a békéd eszkö-
zévé,
Hogy a szeretet melegét árasszam ott,
ahol gyűlölet pusztít,
Hogy megbocsássak,
ahol a bűn tombol,
Hogy egyesítsek,
ahol a széthúzás diadalmaskodik,
Hogy igazságot vigyek oda,
ahol tévedés van,
örömet, ahol szenvedés van!
Mindezt nem azért, hogy engem szeres-
senek, hanem hogy én szeressek.
Mert midőn adunk, ugyanakkor kapunk,
Midőn megbocsátunk, megbocsátást 
nyerünk,
Midőn meghalunk, új életre ébredünk.
Adj, Uram lelki békét, azt elfogadni, amin 
változtatni nem tudok,
bátorságot, azon változtatni, amin tudok; 
és bölcsességet felismerni a köztük lévő 
különbséget!”
(Assisi Szent Ferenc imádságai)

2016. június 
15-én 
lesz  

kirakodó 
vásár

Ádám Istvánné  
sz.: Kosóczki Teréz élt: 74 évet
Bozsics János István  élt: 58 évet
Mikó Ferencné 
sz.: Domonkos Margit élt: 79 évet
Suba Erzsébet élt: 81 évet
Németh Istvánné 
sz.: Szarvas Erzsébet élt: 91 évet

Ágoston András élt: 79 évet
Dobos László élt: 51 évet
Zákupszky Gáborné 
sz: Papp Etelka élt: 66 évet
Mészáros Pongrácné  
sz: Nagy Viktória élt: 78 évet
Nehéz Istvánné  
sz: Miskolczi Rozália élt: 90 évet

Miután te úgy is tudod ki vagyok, 
megkérlek szólj, szívesen veszek 
a szüleid, hozzátartozóid  sírjára 
is virágot ha neked nem telik rá. 
Biztos azért viszed el a másét!
Gondolni sem akarom, hogy 
életed egyetlen öröme: halott 
emberek sírjáról virágot lopni!

Vajon mire gondolsz, ha 
a lopott virágokra nézel?
Még egy gondolat, csak hogy te 
se legyél annyira nyugodt:

FIGYELÜNK !!!!!!

RENNER MÁRIA 
és még sokan mások

Kedves virágot szerető 
(„szerző”) „Barátom”

Emlékezés

25 éve 
távozott hirtelen közülünk

DR. FEKETE LÁSZLÓ

Jánoshalmi lakos,

szekszárdi igazgató

Örök tisztelettel,

nagy szeretettel,

fájó szívvel gondolunk Rá:

Családja. barátai, kollégái.

A rendőrőrs 
indokolt esetben 
éjjel – nappal a  

06-20/539-64-99 
 telefonszámon 

hívható

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság 
hívószáma: 

06-77/401-070

Dr. Csényi Attila üg y vezető
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A Métabajnokság izgalmai után a május kissé fáradtan indult, métáz-
ni alig volt kedvünk, így kis pihenőt tartottunk, az ezt követő alkalmon 
pedig kipróbáltuk a mindenki által ismert frizbi ultimate (csapat) változa-
tát, melyből világbajnokságot is rendeznek. A játék igen érdekes, izgal-
mas, de kimerítő.

Mérföldkőhöz érkezett csapatunk, így meg kellett határoznunk, milyen 
irányba is megyünk tovább, mi a szándékunk a csapat jövőjével kapcso-
latban, így május 13.-án a 400W-os klub elején megtartottuk megbeszé-
lésünket, „közgyűlésünket”, a közösségünk további működésének lehe-
tőségeiről. Ez után jó hangulatban folytattuk az estét társasjátékokkal. 
A közgyűlésünk egyik eredményeként elindítottuk Facebook csoportunkat, 
„Jánoshalmi Méta Téma” néven, ahol a csapat életébe nyerhetnek betekin-
tést az érdeklődők. Kedveljék bátran sok érdekes információt olvashatnak 
a csapattal, játékkal, és eseményeinkkel kapcsolatban.

Az elmúlt hónapban a Bács-Kis-
kun Megyei Szabadidősport Szö-
vetség JATESZ Nordic Walking 
csapata a május két ünnepéhez 
kötött túrát szervezett, mindkét 
esetben az időjárás kedvezőtlen 
volt, de a vállalkozó kedvű túrázó-

kat ez nem zavarta.
Május 1. túra: melynek útvonala: 

Kunfehértó tópart - Pici paci porta - 
Kéleshalmi homokbuckák és visz-
sza. A túra útvonalának nagy része 
egybeesett az Alföldi kéktúra útvo-
nalával, mely sokban megkönnyí-
tette a tájokozódást. A 18 km-es 
távot 6 fő sikeresen teljesítette.

Pünkösdi túra: 10 km 10 fő rész-
vételével. Rajtolás Kunfehértó 
Erdei Ferenc térről, a Kunfehértói 
Falunap helyszínéről történt. Kun-
fehértó és környékét bejárva ugyan 
ide tértek vissza a túrázók. E túra 
különlegessége, hogy a legfiata-
labb résztvevő másfél éves volt, 
aki szintén hősiesen teljesítette a 
távot. Visszatéréskor minden részt-
vevő jólesően fogyaszthatta el a 
Kunfehértó Vöröskereszt által fel-
ajánlott finom palacsintákat, mely 
felajánlást ezúton is szeretne meg-
köszönni a Nordi Walking csapat.

Cs. E. 

Méta Téma májusa

Jánoshalmi FC májusi  „eredményei"
05.07

Vereség Halason is

Faddikorr Kiskunhalas Fc- Jánoshalmi FC  
2:0 (0:0)

Kiskunhalas, 150 néző
Gólszerzők: Kárász Zsolt, 50', Amaruitei Sorin 
53'
Jók a JFC csapatából: Urlauber István
Gieszinger Ferenc edző:- Tartalékosan álltunk 
ki a mai mérkőzésre és ez a teljesítményünkön 
is látszott.
Gratulálok a vendéglátó csapatnak

U-19 mérkőzés
Faddikorr Kiskunhala FC- Jánoshalmi FC 

2:1 ( 1:0)
A halasi gólok a 44' és 49'-ben estek, a JFC gól-
ját Bogdán Patrik a 70'-ben szerezte.
Jók a JFC csapatából: Bogdán Patrik, Lengyel 
Endre
Gieszinger Ferenc edző: A létszám stimmelt, a 
többi nem.

05.14
Vereség a listavezetőtől

Kiskunfélegyházi Honvéd TK-Já-
noshalmi FC 2:0 (1:0)

A mérkőzést Kecskeméten játszották 50 néző 
előtt
Gólszerzők: Dobosi Zsolt 13' Katona Zsolt 76'

Jók a JFC csapatából: Urlauber István
Gieszinger Ferenc edző:-Megpróbáltuk megne-
hezíteni a bajnokesélyes dolgát, Két nagy hely-
zetet elpuskáztunk. Ellenfelünk viszont lőtt egy 
óriási szabadrúgás gólt, majd a harmadik zic-
cerét kihasználta ,s ezzel lezárta a mérkőzést.

U-19 es mérkőzés
Kiskunfélegyházi Honvéd TK-Jánoshalmi FC   

3:1 ( 1:0)
A félegyházi gólok a 29', 69', 76'-ben születtek. A 
JFC gólszerzője Zentay Tamás volt az 58'-ben.
Jók a JFC csapatából: Király Zsolt
Gieszinger Ferenc edző: Rossz talajú pályán 
szerencsére nem sérült meg senki.

05.22
Súlyos vereség a 

bronzérmestől

Kalocsai FC-Jánoshalmi FC 5:0 (4:0)

Kalocsa,150 néző
Gólszerzők: Vuits Viktor 16',Kohány Balázs 25', 
40',Kollár Máté 38',Nasz Balázs 57'
Jók a JFC csapatából: senki
Gieszinger Ferenc edző: - Ilyen arányban is 
megérdemelt a hazai siker, annak ellenére, hogy 
négyszer is a kapufa segítette őket.

U-19-es mérkőzés
Kalocsai FC-Jánoshalmi FC  5:0( 3:0)

A gólok a 6',17',40',68' 90'-ben estek

Jók a JFC csapatából: senki.
Gieszinger Ferenc edző:-Jelen pillanatban ekko-
ra különbség van a két település utánpótlása 
között.

05.29.
Tovább tart a tavaszi 

vesszőfutás

Jánoshalmi FC- Ági Nektár Akasztó FC  
2:3 (0:2)

Jánoshalma, 100 néző
Gólszerzők:Juhász Tamás 16', 41',Halász Lász-
ló 61', ill. Kisa Péter78', Jeszenszky Roland 92'
Gieszinger Ferenc edző: Sajnálom,hogy nem 
sikerült győzelemmel búcsúznunk nézőinktől, 
pedig megérdemelték volna!

U-19-es mérkőzés
Jánoshalmi FC-Ági Nektár Akasztó FC  

0:1(0:1)

A vendégek gólja a 41'-ben esett.
Gieszinger Ferenc edző:-Ezúttal sem tudtunk 
gólt szerezni, pedig anélkül nem lehet nyerni.

A JFC utolsó bajnoki mérkőzését 06.04-én 
17.00-kor   Baján játssza .

Horváth Mihály

A délelőtti verseny legeredményesebb hajtója: Takács Erik.
Délután a Garáról érkezett Varga János lett az első helyezett.
Támogatóink, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget!!
Agroprodukt Kft., Bajai utcai Autósbolt, Czeller Zoltán, Csényi és Társa 

Kft. Deákfalvi Mónika, Műszaki bolt – Horváth Ferenc, Jánoshalmi Hunya-
di Népe, Jánoshalmi KÉPÚJSÁG, Kárpátiné Fárbás Ágnes, KÉLES-HÚS 

Kft. Király Dávid, KUNVIN Kft. – Ádám Gyula, Stílus üzlet – Lakatos Lász-
ló, Mészáros István, Ötvös Ágnes, Petróczky Ferenc, Radvánszki Ferenc-
né, Rátvai Dezső, Süni papír – Mayer Tamásné, Szlávik Gyula, Szűcs Már-
ta,  UNIVER – Fekete Tibor, Városházi Gyógyszertár – Kaszibáné Dr. Bir-
kás Erzsébet.                                                               Csima Istvánné

Nordi Walking hirek

Fogathajtás képekben
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Dudás Zoárd Norbert és  
Sarok Krisztina Zsuzsanna

Horváth Sándor és Kiss Anita
Tóth Márton és Nagy Anna

Kender Tamás és Tóth Georgina
Baranyai Huba és Kaszás Szilvia

További két pár nem járult 
a neve közléséhez.

N. R.  jánoshalmi lakos feljelentést tett 
ismeretlen tettes ellen, aki 2016.04.12-én 
a reggeli órákban  -amíg a boltban tartóz-
kodott- a lakóházába előbb a fa nagykaput 
majd a bezárt bejárati ajtót befeszítve beju-
tott, ott kutatást végzett, majd összesen 
egy tábla csokoládét és két kulcsot tulaj-
donított el. 

A nyomozás során bizonyíthatóan meg-
állapítottuk, hogy a bűncselekményt M.A. 
jánoshalmi lakos követte el.  Kihallgatása 
során kiderült, hogy nem először járt már 
ebben a házban, hanem 2016.02.11-én a 
délutáni órákban a ház udvaráról már eltu-
lajdonított egy Csepel 28-as kék és szürke 
színű kerékpárt.

Az ügyek vádemelési javaslattal átadás-
ra kerültek a Kiskunhalasi Járási Ügyész-
ségnek. 

Bíróság elé állítási javaslattal küldtük 
meg az illetékes ügyészségre  F. I. kéleshal-
mi és fia K.D.drágszéli lakosok ellen garáz-
daság, könnyű testi sértés és zaklatás vét-

ség elkövetésének megalapozott gyanú-
ja miatt folyó nyomozás iratait. Nevezettek 
még  2016. március 26.-án a délutáni órák-
ban Jánoshalmán a Korzó Étteremben, ittas 
állapotban több vendéget illetve a  felszol-
gálókat megfenyegették, többüket  tettleg 
bántalmazták.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság – 
köztük a Jánoshalmi Rendőrőrs munkatár-
sai – a Bajai Rendőrkapitánysággal közös 
akciót hajtott végre 2016. május 17-én. 

Az akció során többek között házkutatás-
ra került sor  K.ZS. Jánoshalma Tópart utcai 
házában, melynek során kábítószer gyors-
tesztre pozitívan reagáló anyagok kerültek 
lefoglalásra. 

K.ZS-t  az akciót követően a rendőrség 
bűnügyi őrizetbe vette, majd előterjesz-
tést tettünk előzetes letartóztatására is, ezt 
követően a Kiskunhalasi Járásbíróság elő-
zetes letartóztatásba helyezte K.ZS. jános-
halmi lakost.   

Anya köny vi hí rek

született:
2016. április hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

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

Meg je le nik: havonta

Alapító:  Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt.  Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel:  a Szerkesztőbizottság.

Szer kesz tő ség cí me:  6440 Já nos hal ma, Bé ke 
tér 1

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  Kis kun ha las, 

Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. Terjesztést a kiadó saját 
hálózata végzi.  Megvásárolható Jánoshalma nagyobb 

üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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

Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,  Kálvá-
ria u. 4. Téglagyár u. 32.

TCHIBO FAMILY 250GR  399 Ft-tól
0.5 dobozos sör (hűtött) 125 Ft-tól
1.5l ásványvíz 49 Ft-tól
Kristálycukor 1/1 245 Ft-tól
0.5 friss tej 99 Ft-tól
Kockás baromfi párizsi 360 Ft-tól
Csirke comb(b) 420 Ft-tól
baromfi virsli 349-tól 
Az akció: 2016.06.03-tól-2016.06.15-ig, illetve a készlet elfogyásáig!

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

2016.  Június: 1. Dr. Szűcs Kornél  2. Dr. Gregó Sándor 3. Dr. Mikó Attila 4. Dr. 
Szűcs Kornél 5. Dr. Szűcs Kornél, 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. Gregó Sándor, 
8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Mikó Attila, 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr. Mikó 
Attila, 12. Dr. Szűcs Kornél, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. Gregó Sán-
dor, 15. Dr. Gregó Sándor, 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Csoboth Johanna, 
18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Csoboth Johanna, 20. Dr. Kishon-
ti Attila, 21. Dr. Gregó Sándor, 22. Dr. Csoboth Johanna, 23. Dr. Szűcs 
Kornél, 24. Dr. Gregó Sándor, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Csoboth 
Johanna, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Gregó Sándor, 29. Dr. Cso-
both Johanna, 30. 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

Ügyeleti beosztás:

Rendőrségi hírek!

Ne engedjen be idegent 
háza udvarába és a lakásá-
ba se!

Mindig zárja be a kaput és 
lakása ajtaját!

Ne dőljön be a különbö-
ző ürügyeket felhozó idege-
neknek!

Inkább legyen bizalmatlan, 
mint becsapott!

Ne tartson otthonában 
nagyobb összegű készpénzt!

A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és 
a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjainak 
fényképes igazolványa van, ezt mindig kér-
jék el tőlük!

A szolgáltatók munkatársai pénzt nem 
szednek, túlfizetés esetén sem visznek 
pénzt a fogyasztóknak.

Amennyiben gyanús személyeket látnak, 
hívják a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot!

06-77/423-255; 107; 112
Az utóbbi időben számtalan esetben 

estek áldozatául csalóknak 
helyi lakosok, akik interneten 
keresztül magán személyektől 
különböző tárgyakat rendeltek 
és a megrendelt tárgyat egy-
általán nem, vagy csak rossz 
minőségben kapták meg, illet-
ve esetenként nem a várt tárgy 
volt a csomagban.  

A csalók akkor nem külde-
nek semmit, ha előre átutalás-

sal megkapják a hirdetett termék árát. Ha 
utánvétes a küldemény akkor szokott elő-
fordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- 
van a csomagban, vagy  nem a várt minő-
ségű a termék. 

Kérjük a lakosságot, hogy kellő körülte-
kintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál, 
részesítsék előnyben  a biztonságos web 
áruházakat, vagy magánszemélyektől tör-
ténő rendelés esetén olyan portált válasz-
szanak, ahol az eladó előzetesen leelle-
nőrizhető!   

Május hónapban jelentősebb riasztási esemény nem történt. 
Ez köszönhető a csapadékos időjárásnak, és polgáraink jogköve-
tő magatartásának. A kerti égetések bejelentése miatt nem voltak 
felesleges riasztások.

Megtartottuk az éves közgyűlésünket. A közgyűlés jóváhagyta az 
alábbi parancsnoki intézkedéseket:

Tagfelvétel:   - Balázsics András tűzoltó,
Farkas Péter tűzoltó állományba vételét.
Kinevezés:    - Zsiák Zsolt tűzoltó parancsnokhelyettesi,

Csizmadia Sándor rajparancsnoki kinevezését.

Szolgálati érem kitüntetést kapott 20 év szolgálat után, Zsiák 
Pongrác tűzoltó.

Szolgálati érem kitüntetést kapott 10 év szolgálat után, Vén Tibor 
tűzoltó.

2016. 05. 30.    

                                                                     Nagy Sándor
                                                                  tűzoltóparancsnok                          

Ne váljon áldozattá!

Kovács Balázs (Anyja neve: Kovács 
Kitti), Csámpai Bálint (a.n.: Csámpai 
Angéla), Zolcer Dávid (a.n.: Faragó Éva), 
Kolompár Kevin (a.n.: Kolompár Anna-
mária), Kolompár Raul Rajmund (a.n.: 
Kolompár Alexandra), Benkő Noel (a.n.: 
Lukács Tímea).

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 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

kedd,csütörtök1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem.  

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó  házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet:  

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Tűzoltói események
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