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Ára: 170 forint

Meghívó

Istennek hálát adva a meghívásért, a megtartásért, az eddigi szolgálatért
2016. július 31-én, vasárnap, Szent Anna templomunk búcsúján, 10.00kor pappá szentelésem 25. évfordulóján hálaadó szentmisét mutatok be
a jánoshalmi Szent Anna templomban. Ezüstmisémre szeretettel hívom
a jánoshalmiakat, hogy együtt imádkozzanak velem és értem. Szentmisénken dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti Érsek Úr is jelen lesz. Újmisés és most ezüstmisés jelmondatom: „… ha szeretet nincs bennem,
mit sem érek.” (1Kor 13,2) Ennek szellemében igyekeztem több-kevesebb sikerrel végezni lelkipásztori szolgálatomat bárhol is kellett végeznem azt. Köszönet mindazoknak, akik ebben a szolgálatban eddig segítettek, és azután is segíteni fognak bármilyen formában. Imádkozunk és
dolgozzunk továbbra is együtt és egymásért!
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Előkészületek a Jánoshalmi Napokra
Megélénkült
városunk Főtere június utolsó
napján. Javában tartanak az
idei Jánoshalmi Napok előkészületei. Már
szerdán felállítottak egy sátort
a templom előtt.
Mint felvételünk is tanúsítja, az érdeklődők gyűrűjében, csütörtökön este pedig
a városi ünnepi
rendezvények
egyik központi
helye a szabadtéri színpad felállítása történt
meg.

Borbemutató

Felnőtt fitness

Sándor atya plébános

Kanonoki kinevezés

Dr. Bábel Balázs Kalocsa - Kecskeméti Érsek,
Metropolita a nagy múltú, történelmi hagyományokkal bíró Kalocsai Főegyházmegye Anyatemploma (kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyház)
megáldása alkalmából káptalani kinevezéseket tett.
„Miután többször tanúbizonyságot tettél (Mons.
Menyhárt Sándor plébános) engedelmességedről és
hűségedről Főegyházmegyénk iránt, s idén megünnepled pappá szentelésed ezüstjubileumát, mely
papi életnek 25 éve alatt kimagasló lelkipásztori
eredményeket értél el, ezért érett megfontolás után, jelen soraimmal kinevezlek téged a Kalocsai Főszékeskáptalan bodrogi főesperesi stallumára.
....Kívánom, hogy a továbbiakban is lelkiismeretesen szolgáld Isten szent
népét, és szeretett Főegyházmegyénket!”
Mons. Menyhárt Sándor kanonoki eskü letételére és beiktatási szertartása folyó év augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén lesz a Főszékesegyház búcsúján.
Gratulálunk a kinevezéshez! Papai hivatásának gyakorlásához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Pöndölös siker

Városunkban tartotta júniusi ülést a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés. A tanácskozás végén
Rideg László megyei elnök és a vállalkozások képviselői bemutatták a jelenlévőknek a
Megye Bora címmel az idén kitüntetett boraikat, többek között a KUNVIN Kft. Aureusz des�szert borát. AZ ülésen történtekről a 3 oldalon olvashatnak.

A Jankó Játszótér mellett közelmúltban átadott eszközöket
a 11. oldalon mutatjuk be

Megkezdődtek az idei Jánoshalmi Napok

A Pöndölösök 2016.junius 24-26. között részt vettek Harkányban a VI.
Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud-on. Igen színvonalasan szerepeltek, és
aranyminősítést kaptak A következő számunkban tudósítunk részletesebben az eseményről.

Lapunk legközelebb
2016. augusztus 5-én jelenik meg.
ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

A Jánoshalmi Napok elő rendezvényeként 2016. június 30-án este a Mithras Kamarakórus sok szép kórusmű, a szólisták, Hardy Horváth Mária énekes,
Korponai Zsolt hegedűművész, Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea a zeneirodalom egy-egy gyöngyszemét mutatták be a tőlük megszokott magas
színvonalon, melyet a közönség sok esetben szűnni nemakaró vastapssal jutalmazott. A rendzvénysorozatról következő számunkban tudósítunk.
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RAJZOS SIKEREK

A Magya Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának negyedszázados jubileuma alkalmából rajzpályázatot hirdetett
az általános iskolai korosztály számára.
A Hunyadi Iskolából 81 tanuló rajzát küldtük el összesen, és nagy örömünkre szép
sikereket értek el diákjaink.
A rajzok témája: Hogyan segít a Máltai
Szeretetszolgálat?
Hunyadis díjazottak:

kiállításon láthatták viszont a legszebb rajzokat, tárgyjutalomban részesültek és
emléklapot kaptak, és a rendezvény végén
vendéglátásban részesültek.
A pályázat legnagyobb hozadéka az,
hogy miközben készültek a rajzok, sokat
beszélgettünk arról, hogy miért fontos a
rászorultak támogatása, az elesettek felkarolása, a betegek látogatása, az ételosztás,
adománygyűjtés.

1. Németh Anna Sára
2. Szabó Réka
3. Dági Beatrix
4. Bogdán Hanna
Különdíj: 1.b osztály kollektív munkája
A pályázaton résztvevő minden tanuló
emléklapot kapott, amit
a bizonyítvánnyal együtt
vehettek át a tanévzáró után.
A díjazottak meghívót kaptak a jubileumi rendezvényre, ahol

Patocskainé V. Klára

Előtérben a helyi értékek
Jánoshalmán nemrégiben megalakult a
Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata és célja összesíteni, rendszerezni,
és bemutatni településünk természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti
alkotásainak, hagyományainak összegyűjtött anyagait.
Jánoshalmi Értéktár Bizottság tagjai:
Czeller Zoltán
dr. Bárth János
Csík Lázár
Madarász Attila
Malustyik Béla
Mészáros Endre
Sere Mihály
2016. június 8-án a bizottság megtartotta első ülését. A bizottság tíz felterjesztés
közül tízet elfogadott, melyek a következők:
—— Ágai Adolf életműve
—— Dr. Fenyvesi Máté életműve
—— Dr. Szobonya Zoltán életműve
—— Jámbor Pál életműve
—— Kelle Sándor életműve
—— Lakó György életműve

—— Magyar László életműve
—— Majoros Aladár életműve
—— Miskolczy Ferenc életműve
—— Orczy Lőrinc és XIX. századi utódai
Az Értéktár Bizottság munkáját lehet segíteni
olyan formában, hogy minden jánoshalmi lakosnak van lehetősége javaslatot tenni a Települési Értéktárba való felvételre. A beérkezett lakossági javaslatokat a döntés előtt a bizottság megvizsgálja. A Helyi Értéktárba való felvétel után
a bizottság tovább javasolhatja az egyes értékek Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását.
Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki
tehet javaslatot amennyiben a benyújtani kívánt
értékről az ertektar@janoshalma.hu e-mail címre elküldi, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán olvasható kézírással, vagy nyomtatott
formában leadja a felterjesztést. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a téma rövid ismertetését,
indoklását, illetve lehetőség szerint fényképet
kérünk mellékelni a felvételre javasolt értékről.
Maráczi Nóra
kulturális munkatárs

Dr. Fenyvesi Máté életútja
1933. szeptember 19-én született
Jánoshalmán. Mint a
hozzá hasonló korú
jánoshalmi labdarúgók, ő is Majoros
Aladár tanár úr diákcsapatában kezdett
futballozni. Az általános iskola elvégzése után Galgóczi Dezső szabómesternél
tanulta meg a férfiszabó-mesterséget. Már
iskolás korában felfigyelt rá Majoros Aladár, a kiváló nevelő, nagy tudású sportember. 1948-ban kezdte labdarúgó pályafutását, a Jánoshalmi FC csapatában, amelyben 3 évet töltött. Az ifjúsági csapat állandó tagja, 17 éves korában már Jánoshalma
első csapatában játszik. Hamarosan megismerik megyeszerte és már nem is meglepetés, amikor 1951-ben az akkor NB II-ben
játszó kecskeméti Kinizsibe hívják játszani,
ahol a tanulásra is nagyobb a lehetőség. Itt
a labdarúgás mellett közigazgatási technikumba is járt. 1953-ban már több fővárosi
NB I-es csapat érdeklődik utána, és a sok

ajánlat közül az akkor még Budapesti Kinizsinek hívott Ferencvárosi TC-hez igazol.
Pályafutása alatt balszélsőként 76 alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban. Több alkalommal is próbálták külföldre csábítani, de ő mindannyiszor
nemet mondott. Visszavonulása után állatorvosként tevékenykedett. Nyugdíjasként a
kisgazdapárt színeiben 1998-ban Jánoshalma országgyűlési képviselője lett. Dr. Fenyvesi Máté élő példa arra, hogy egy kis városi futballcsapat játékosából is lehet világhírű és nagysikereket elérő labdarúgó. Életvitele példamutató, a sport mellett a tanulásban is jeleskedett. Kevés olyan labdarúgót ismerünk, aki a tanulást és az élsportot
annyira össze tudta volna egyeztetni, mint
dr. Fenyvesi Máté. A politikában is szerencsét próbált. Elért sikerei miatt megkapta a
Magyar Népköztársaság Érdemes sportolója címet 1955-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét 1994-ben, a
Magyar Érdemrend középkeresztjét 2013ban. Jánoshalma város, Fenyvesi Mátéról
nevezte el sportcsarnokát, ezzel tisztelegve
a kiváló sportoló előtt.
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25 éves a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Keresztelő Szent Jánosról
elnevezett Jeruzsálemi Lovagrend, későbbi nevén Máltai Lovagrend „ leágazásaként” jött létre 1989. febr. 4-én a nyugaton élő
honfitársunk Csilla von Boeselager és Kozma Imre akkori zugligeti plébános vezetésével.
A szervezet jelmondata: A hit védelme és a szegények szolgálata.
A jánoshalmiak 1991. június 23-án csatlakoztak a Szeretetszolgálathoz Tajdina József plébános úr kezdeményezésére. A csoport alapító tagjai: Ádám Béla, Csincsák Károlyné, Farkas Mihályné, Karip Franciska, Kiss György, Kiss Györgyné, Kovács Gábor,
Kovács Gáborné, Madarász Péterné, Majer Istvánné, Martinek
Erzsébet, Tajdina József. Később tette le az esküt Vén Ferenc,
Dági Pongrácné, Bajkó Ilona, Dr. Halász Lászlóné, Dobos Vencelné, Kiss Istvánné, Komáromi Tiborné, Kovács Imréné, Petróczky
Ferencné, Petróczky Péter.
A jubileum alkalmat adott arra, hogy vissza tekintsenek , hogyan
szolgálták a szegényeket, rászorulókat természetesen a teljesség
igénye nélkül. Az indulás éveiben a határon túliak szorultak rá jobban a támogatásukra, később a helyi gondok megoldásában tudtak
nagyobb erőt kifejteni.
A 90-es évek első felében több alkalommal gyűjtöttek tartós élelmiszert, ruhákat a délszláv háború miatt megindult menekültáradatnak. Az adományokat el is szállították Szerbiába, Boszniába, Horvátországba, majd Ukrajnába is. Nagy segítségükre volt a németországi Örömhír Szeretetszolgálattól kapott mikrobusz. Segítették a
Jánoshalmára menekült családokat lakás és munkahelyszerzéssel,
lakberendezési tárgyakkal, ügyintézéssel.
Folyamatosan látogatják az öregeket, magányosokat.
Legnagyobb akcióik a karácsonyhoz kapcsolódnak. Minden
évben magajándékozzák a Pelikán Otthon lakóit , az árva és félárva kisgyerekeket, több éven keresztül a Kiskunhalasi Kórház karácsonyra bent maradt betegeit, tartós élelmiszer csomagot juttatnak
el rászoruló családoknak. Szervezték a magányosok karácsonyát
dec. 24-én a Plébánián.
Karácsonykor és húsvétkor ebédet főznek olyan magányosok,
öregek, betegek, nagycsaládok részére, akiknek egyébként nem

lenne meleg ebédje az ünnepeken.
Az összegyűlt ruhaadományokból évente két- három alkalommal ingyenes ruhabörzét tartanak a Plébánián.
Az adományként felajánlott bútorokat,
háztartási gépeket, egyéb eszközöket
továbbítják a rászoruló családoknak.
Minden év novemberében Szent Erzsébet kenyeret osztanak jótékonysági céllal.
Bekapcsolódtak az egyházközség által
szervezett adventi vásárba saját maguk
által készített sütemények árulásával.
Minden szerdán és pénteken ügyeletet
tartanak a Plébánián, ahol segítenek a hozzájuk fordulóknak ügyek intézésében, raktáron lévő adományok osztásával. Bevezették a vérnyomás mérést is.
Az évforduló alkalmából három napos
ünnepség sorozatot szerveztek. 25 év eseményeit a Szálláshely és Irodaház nagytermében ünnepélyes
keretek közt elevenítette fel a csoport két vezetője Kiss György,
aki az alapokat rakta le és polgármesterré választásáig vezette
a csoportot és Martinek Erzsébet, aki 21 éven keresztül önzetlenül, kitartóan folytatta a szervezést és irányítást. Itt értékelték és
jutalmazták az általános iskolásoknak meghirdetett rajzpályázatra
beküldött 137 alkotás legjobbjait. A hit védelmében 24 órás szentségimádást tartottak a Kápolnában óránkénti váltással. Zárásként
hálaadó szentmisén vettek részt az erre az alkalomra készített egységes piros, máltai emblémával ellátott „formaruhában”. Jelen volt
a MMSz Dél- Alföldi Régiójának vezetője Dr. Jeney Gábor plébá-

nos úr és ügyvezetője Rigóné Kiss Éva. Előttük tette le az esküt öt
új tag: Csernók Imréné, Kiss Ferenc, Komáromi Lajosné, Szilágyi
József és Török Jánosné.
Végül köszönetet mondtak tagjaiknak, önkéntes segítőiknek,
támogatóiknak ,az adományozóknak, akik bármit is tettek a bajbajutott emberekért .
Szeretettel várják ezután is azokat, akik szívesen segítenek a
rászorulókon.
b. s.

Imre Zoltán Művelődési Központ
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, kiállítások és koncertek helyszíne.
Állandó büfé, kedvező árakkal!

RENDEZVÉNYEK
JÚLIUS HÓNAPBAN:

Welcome: július 02. 22-05-ig
Belépő: 600 Ft.

Táncverseny:
július 27.
19 óra

Bálvizsga:
július 29. 19 óra

Időpont: július 1. 22-05-ig
Belépő: 500 Ft.

Szenttamási és jánoshalmi
Díszítő Művész Kör Kiállítása
megtekinthető: július 1-7-ig

 XI. Bálvizsga Party 
Július 29. 22-05-ig.

Belépő: 500 Ft
Tánciskolásoknak ingyenes
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Városunkban ülésezett a
Megyei Közgyűlés
Bács-Kiskun Megye Önkormányzatának
Közgyűlése Jánoshalmán tartotta kihelyezett
testületi ülését. 2014 után határozott úgy a
megyei önkormányzat, hogy elsőként a megye
városaiban tartanak kihelyezett testületi üléseket, melyek közelebb hozzák a településeket
és lehetőséget adnak minden közgyűlési tagnak, hogy közvetlenebb képet nyerhessenek
megyénk településeiről.
Jánoshalmán se történt ez másképp. A közgyűlés Czeller Zoltán Jánoshalma polgármesterének település bemutatójával kezdődött,
mely során a közgyűlési tagok megismerhették
a település, történetét, sajátosságait, gazdaságát és az elmúlt évek során történt fejlesztéseket. A közgyűlés hivatalos programja az Imre
Zoltán Művelődési Központban került megrendezésre 2016. június 24-én pénteken , melyet
Rideg László, a közgyűlés elnöke nyitott meg.
A tanácskozáson Dávid Károly, rendőr dandártábornok, megyei rendőr főkapitány számolt
be Bács-Kiskun megye 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint tájékoztatott a határrend és
határőrizet helyzetéről, a határforgalom alakulásáról, migráció megyénket érintő helyzetéről
Dr. Tóth Mária, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltség igazgatója tájékoztatta a grémiumot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő szociális intézmények helyzetéről Bács-Kiskun megyében.
Ezen kívül még több más, a közgyűlés
működését érintő előterjesztést vitatta meg és
fogadtak el a képviselők.
Az ülést követően a képviselők és a vendége, helyiek és vidékiek megtekintették
Bács-Kiskun Megye értékeinek, és Jánoshalma helyi értékeit bemutató kiállítást és vásárt
Nagy érdeklődést váltott ki a közgyűlés tagjai
körében az új magyar fejlesztésű Renner 5044
traktor. Az érdeklődő tagok közelebbről is megtekinthették, sőt fel is ülhettek a Dutra traktorra
emlékeztető traktor prototípusára, melynek fejlesztése még folyamatos, de már teljes mértékben működő képes.
A bemutató után pedig a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat és Jánoshalma Városi Önkormányzat együttműködésének szimbólumaként Rideg László elnök és Czeller Zoltán
polgármester közösen fát ültettek a Béke téren,
a Szent Anna iskola előtt.
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Továbbra is házhoz
megy a lomtalanítás!

Tisztelt ügyfelünk!
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
KFT a korábban megszokott előre
ütemezett, település egész területére
vonatkozó egy meghatározott napon
történő lomtalanítás helyett 2016-tól az
ingatlantulajdonossal egyedileg előre
egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban
keletkezett lom (feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának
magasabb szintre emelése, hiszen
minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a
+36-20-4019484 telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az
egyeztetés folyamán szükség lesz az
ügyfél partnerazonosító számára, mely
a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek
díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért
elszállítási időpontot az FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársával.

2. az előre egyeztetett időpontban az
ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a
lomhulladékot.
3. az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált
használati tárgyak, eszközök, bútorok.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kizárólag
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
− gally, salak, trágya, szalma, egyéb
növényi és állati hulladék, építési,
bontási hulladék,   egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
− elektromos, elektronikai készülékek
(pl. TV-készülék, hűtőgép…);
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT

TISZTELT JÁNOSHALMI
LAKOSOK ÉS KÖZÜLETI
PARTNEREK!

Alapítványi mérlegek

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:
Czeller Zoltán		
Agatics Roland
polgármester
ügyvezető
		
FBH-NP Nonprofit KFT
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4. oldal

Megfelelőre értékelték a mentőcsoport gyakorlását

2016. július

Ügyintézéssel ismerkedtek
a katolikus iskola diákjai
2016. június 2-án (csütörtökön) diákok látogattak a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolából a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatalába.

Szinten tartó gyakorlatot tartott a Jánoshalmi Járásban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport (FBÖMCS) 2016. június 4-én, amely
fő célja a terepen való önálló tájékozódás begyakorlása volt
Járási mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik a hivatásos katasztrófavédelmi egységek szükség esetén való támogatása nagy kiterjedésű
erdőtüzek esetén. A feltételezés szerint a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság valamint Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság több más egységgel együttműködve az érintett területen végez
erdőtűzoltást. A hivatásos egységek kérik az FBÖMCS mozgósítását,
bevetését az utómunkálatok feladataiban való részvételre. A mentőcsoport
2016. június 03-án az esti órákban kapta a riasztást, mely alapján másnap
08 órára az egység a készültséget 15 fővel elérte.

A negyedik feladat a logisztikai csoport kijelölt tagjai részére az ebéd
elkészítése az állománynak.
Sajnos az időjárás nem volt túl kegyes az állományhoz, folyamatos

A Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben az általános
iskolások számára rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak a Járási Hivatal munkatársai.
Az órák programja a következő volt:

Az első feladat, hogy a mentőcsoport a telefonon megkapott koordináta
alapján találja meg a számára kijelölt vezetési pont helyszínét.

változó intenzitású esőben
kellett a feladatokat végrehajtani. A mentőcsoport a
részére meghatározottakat a rossz idő ellenére is
eredményesen teljesítette. A munka után a tagok
elfogyaszthatták a logisztikai komponens által elkészített ételt. A gyakorlatot a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkatársai „megfelelt”–re értékelték. A nap
tapasztalatai alátámasztják,
hogy az FBÖMCS továbbra is alkalmas a hivatásos
katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására.
A járási mentőcsoport
tagjait főként a mélykúti
önkéntes tűzoltóság biztosítja, két tag a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A második feladat elfoglalni a helyszínt, és berendezkedni több napos
elhelyezésre (elhelyezési sátor felállítás, berendezés, főzés, étkezés, higiéniás feltételek megteremtése, elektromosság biztosítása, stb.).

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető képes diavetítés formájában bemutatta a Járási Hivatal munkáját, munkatársait, feladatait. Ezt
követően a gyerekek megtanulták a boríték írást és a csekkek kitöltését,
majd „Járás TOTÓ”-t töltöttek ki. A tanulók nagyon ügyesen megoldották a feladatokat, azok értékelése után az első három helyezett ajándékot kapott.
Végül a gyerekek megtekintették a kormányablakot,
tájékoztatást kaptak az ott
intézhető ügyekről, megnézték a sorszámhúzást
és az ügyfelek behívásának, okmányok készítésének rendszerét, fotó készítést okmányokhoz.
Minden
megjelent
gyermek emlékül helyben készült kis ajándékot kapott. A gyerekek sok
élménnyel gazdagodva tértek vissza iskolájukba.

Jánoshalmi Járási Hivatala munkatársa.
Ezúton is köszönöm a mentőcsoport tagjainak és a munkájukat értékelő katasztrófa védelmi szakembereknek, hogy a feladatot vállalták és
az esős szombaton a gyakorlat teljesítése érdekében minden tőlük telhetőt megtettek.
Jánoshalma, 2016. június 15.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

Harmadik feladat a műszaki komponens részére megkeresni a kihelyezett céltárgyakat (bójákat) megadott koordináták szerint térkép használatával, ha kell az úton lévő akadályok eltávolításával.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2016.06.22
Munkakör

Iskolai végzettség

Cég megnevezése

Nehézgép-kezelő
Kőműves (térkövezési munkálatok)
Bolti eladó
Egyéb takarító és kisegítő
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású ( Kőműves és földmunkák)
Keltető üzemi dolgozó
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Szociális munkás és tanácsadó
Sertésgondozó (Állatgondozó)
Könyvelő
Húsipari szakmunkás
Sertésgondozó (Állatgondozó)
Általános karbantartó
Traktoros

Általános iskola, szakmunkásképző
általános iskola, szakmunkásképző
általános iskola, szakmunkásképző
általános iskola

Elion-El Bt.
Elion-El Bt.
Dijona Kft.
Borotai Sertéshús Zrt.

Munkavégzés
helye
Mélykút + vidék
Mélykút + vidék
Jánoshalma
Borota

általános iskola, szakmunkásképző

„Családi Tűz” Kft.

Mélykút

megegyezés szerint

általános iskola
szakmunkásképző, szakközépiskola,
technikum
főiskola
általános iskola
szakközépiskola
szakiskola
általános iskola
általános iskola, szakmunkásképző
általános iskola, szakmunkásképző

Bács-Tak Kft.

Jánoshalma
Jánoshalma +
vidék
Jánoshalma
Borota
Borota
Borota
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma

megegyezés szerint

Doki és Pumi Kft.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Borotai Sertéshús Zrt.
Borotai Sertéshús Zrt.
Borotai Sertéshús Zrt.
Halmi-Gazdász Kft.
Halmi-Gazdász Kft.
Halmi-Gazdász Kft.

Munkabér
megegyezés szerint
megegyezés szerint
129.000,-Ft
111.000,-Ft

megegyezés szerint
190.000,-Ft
120.000,-Ft
150.000,-Ft
122.000,-Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08.00-12.00
08.00-12.00
nincs ügy08:00-12:00
08.00-12.00
13.00-17.00
13.00-16.00
félfogadás
Felhívjuk a munkáltatók figyelmét, jelezzék a Foglalkoztatási Osztály felé az állásajánlataikat, segíteni szeretnénk az állás betöltésében!

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

Tippek a kánikulára
felkészüléshez
Az alábbiakban Kormányhivatalunk Népegészségügyi Főosztályának fontosabb ajánlásait ismerhetik meg a hőség elleni védekezés
céljából:
Egyszerű óvintézkedésekkel sokat tehetünk azért, hogy a kockázatokat csökkentsük.
A globális felmelegedés, a klímaváltozás következtében a hőséghullámok számának növekedésével kell számolni.
Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése. A
szervezet hőszabályzó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét,
az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja.
Ezért fontos, hogy alkalmazkodjunk a meleg, forró napokhoz:
• zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, naponta akár többször is;
• érdemes ventilátort használni,
• 1-2 órát légkondicionált helyiségben tölteni;
• a déli órákat lehetőség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben;
• fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé,
az aludttej, a kefir, a joghurt és a leves;
• ne fogyasszunk kávét, alkoholos italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt;
• a szabadban érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni;
• hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet;
• használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet;
• a csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessük,
• ne sétáltassunk a hőségben kisbabát;
• sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Használt autó vásárlást tervez?

Vegye igénybe a gépjárműadat-lekérdező szolgáltatást!
Milyen adatokat kérdezhetek le?
Az alábbi, adatigénylés körébe
tartozó adatokat kapja meg (forgalmi rendszám megadásával):
——Forgalmi rendszám
——Gépjármű gyártmány megnevezése
——Gépjármű típusa
——Jármű elsődleges színe, színkódja
——Forgalomban van-e
A nyilvántartásunkban szereplő
kilométeróra állás(ok) és a rögzítés időpontja
Körözés ténye (A gépjármű körözésének tényére vonatkozó adat
szolgáltatása a hazai körözési adatok alapján, a jogszabályoknak
megfelelő tartalommal történik.)
A gépjármű megadott műszaki
adatai alapján lehetősége van az
alábbi adatok egyezőségének ellenőrzésére is:
——Forgalmi engedély szám
——A jármű gyártási éve
——Első nyilvántartásba vétel időpontja
——Első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontja
——Műszaki érvényességi idő
——Saját tömeg
——Együttes tömeg
——Szállítható személyek száma
——Hengerűrtartalom
——Hajtóanyag

——Teljesítmény
——Ülések száma vezetővel
——Állóhelyek száma (ha van)
——forgalmazási korlátozás ténye
Hogyan vehetem igénybe a szolgáltatást?
A szolgáltatás a Webes Ügysegéd alkalmazásban érhető el, és
használatához Ügyfélkapu regisztráció szükséges. Amennyiben először használja a Webes Ügysegéd
rendszerét, úgy személyes adatai
ismételt megadása szükséges az
ügyfélkapus viszontazonosításhoz.
A bejelentkezést követően egy egyszerű adatlap kitöltésével lekérdezheti egy vagy több gépjármű bizonyos műszaki adatait (adatigénylés), valamint kérheti azok egyezőségének vizsgálatát.
Lekérdezés és fizetés
Az igényelt adatok és az adategyezőségre vonatkozó információk azonnal rendelkezésére állnak a
fizetést követően. Az eredményről
egy PDF formátumú dokumentumot
fog kapni Ügyfélkapu tárhelyére,
amelyet elmenthet és kinyomtathat.
A szolgáltatást VPOS-os bankkártyás fizetéssel veheti igénybe.
A szolgáltatás díja gépjárművenként 275 Ft, de eljárásonként
a minimum fizetendő összeg 625
Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj
számítását az 54/1999. BM rendelet szabályozza.
(Forrás: www.nyilvantarto.hu)

Új szolgáltatások az
e-közigazgatásban
Már elektronikusan és telefonon is tehető meghatalmazás
egyes ügyek intézéséhez

Új szolgáltatások segítik az e-közigazgatási ügyintézést, annak érdekében, hogy minél kényelmesebben, egyszerűbben, gyorsabban intézhessük
hivatali ügyeinket. Ilyen többek közt a Rendelkezési Nyilvántartás, amelyben elektronikusan rögzíthetjük az ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinket és azokat az arra jogosult hivatalok számára a rendszer megismerhetővé teszi.
A Rendelkezési Nyilvántartás segítségével az ügyfelek nyilatkozatot
tehetnek arról, hogy az elektronikus ügyintézés során milyen azonosítási módokat kívánnak használni, meghatározhatják, milyen módon lépjenek
velük kapcsolatba az egyes hivatalok, illetve további egyre bővülő elektronikus szolgáltatások körében is tehetnek nyilatkozatokat.
A Rendelkezési Nyilvántartás kiemelkedő funkciója, hogy elektronikus
úton vagy telefonon meghatalmazhatunk más személyt ügyeink intézésére, ennek köszönhetően a jövőben nincs szükség papír alapú meghatalmazást bemutatni az ügyintézés során. A Rendelkezési Nyilvántartás segítségével az ügyintézés hatékonyabbá, a hivatalokkal való kapcsolattartás
pedig tervezhetőbbé válik.
Személyesen (az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán, illetve a 40 postai Agora ponton), vagy elektronikus úton (a szolgáltatás felülete a KEKKH honlapján található Webes Ügysegéd rendszeren keresztül érhető el), illetve telefonon keresztül (Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as hívószámán) is tehet rendelkezéseket minden állampolgár.
A Rendelkezési Nyilvántartás használatakor először alaprendelkezést
kell tenni, amely tulajdonképpen alapinformációk megadását jelenti. Itt kell
megadni, az internetes-, telefonos ügyintézés engedélyezésére vagy tiltására vonatkozó rendelkezéseket és itt adható meg, hogy a hivatalok milyen
módon tartsák a kapcsolatot velünk, rögzíthető elektronikus levelezési
címünk (e-mail), telefonszámunk, telefax és postai elérhetőségeink.
A további rendelkezésekben az állampolgár az elektronikus ügyintézés
során a jövőben használni kívánt azonosítás módjairól nyilatkozathat, meghatalmazásokat tehet, valamint időszaki értesítést igényelhet az őt érintő
elektronikus ügyintézési cselekményekről.
(forrás: www.nyilvantarto.hu)

KI JOGOSULT IDŐSKORÚAK
JÁRADÉKÁRA?
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLAPÍTANDÓ
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egyike az IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA:
A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt:
○○ aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját,
valamint vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át ( jelenleg 22.800,-Ft), ebben az
esetben az időskorúak járadékának összege megegyezik a fenti összeggel (22.800Ft)
○○ aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 95%-át ( jelenleg 27.075,-Ft), ekkor az időskorúak járadékának összege megegyezik az előbbi
összeggel ( 27.075,-Ft)
○○ aki egyedülálló, 75.életévét betöltötte, havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át ( jelenleg: 37.050,- Ft), itt az
időskorúak járadékának összege megegyezik az előbbi
összeggel ( 37.050,-Ft)
○○ jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának összege a fenti összegeknek és a
jogosult havi jövedelmének a különbözete. Amen�nyiben ez nem éri el az 1000.-Ft-ot, a jogosult részére akkor is legalább 1000.-Ft időskorúak járadékát kell
megállapítani.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni
kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről. Amennyiben
házastársával/élettársával él együtt, az ő jövedelmét is fel kell tüntetni.
Akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága a nyugdíjkorhatár
betöltésére tekintettel szűnik meg, a járási hivatal a jogerős döntést
követően hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való
jogosultság megállapítása iránt
Amennyiben az időskorúak járadéka hajléktalan személy részére kerül
megállapításra, a határozatot a jogszabályban meghatározott fővárosi
kerületi hivatalhoz kell megküldeni, amely erről nyilvántartást vezet,
illetve az ellátást folyósítja.
Kérelem benyújtható és további felvilágosítás kérhető:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormányablak@bacs.gov.hu
Tel.: 77/795-294
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00
szerda 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek 8.00-12.00

5. oldal

60 éves a Jánoshalmi
Gyermeklánc Óvoda
Óvodánk 60 éves jubileumi évfordulója az óvoda önálló intézményként való
működésének kezdetéhez, vagyis 1955höz kötődik.

Ezt a kerek évszámot, színvonalas rendezvénnyel ünnepeltük meg az Imre Zoltán
Művelődési Központban, melyre ellátogattak óvodánk volt vezetői, a nyugdíjas kollegák, Czeller Zoltán polgármester úr, és az
önkormányzat képviselői, valamint a társintézmények vezetői.
Az ünnepségünket a Batthyány óvoda Pillangó csoportjának óvodásai nyitották meg, a vásári hangulatot idéző játékos,
élményt nyújtó műsorral.
Ezt követően bemutattuk Mesterné Radvánszki Erikával a jubileum alkalmából
készített ünnepi kiadványt, mely felöleli
óvodánk 60 éves munkásságát.
A kiadvány elmeséli óvodánk történetét, mely 1880-81-ben kezdődött Jankovácz községben a plébánia telke mellett – a
régi iskola helyén – egy új földszintes iskola négy teremének építésével. Jelenleg a
Gyermeklánc Óvoda – a Kéleshalmi Boróka óvodával
együtt- négy
tagóvodából
áll.
A
hatvan év alatt,
1955
és
2015 között
275 dolgozó vett részt
az óvodás
gyermekek
nevelésében, gondozásában.
A
volt
óvoda vezetők- Lippai Aladárné, Szabó Leventéné, Patocskainé Vízvári Klára, Komáromi
Lajosné, Mikó Mária, Szili Máténé óvónő,
és Csíszár Ferencné dajka visszaemlékezésiben elmesélik az adott korszak jellemzőit, az óvodáslét mindennapjait.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Földhivatali Főosztályának
tájékoztatója
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az
erdő művelési ágú területek kivételével - a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai 2016. májusában
kezdik meg.
A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy
a föld használója - választása szerint - köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások
betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.
Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi
előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma - főképp a
gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken - hogy
a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek
a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket
okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.
A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban illetve a
földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult
beruházások.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztálya arra kéri a termőföld tulajdonosokat / használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy a törvényben előirt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni
szíveskedjenek.
Kovács Ernő kormánymegbízott nevében és megbízásából
Tóbiás Ferenc
főosztályvezető s.k.

Óvodánk fennállása óta folyamatos változáson, fejlődésen ment keresztül, a nevelési irányzatok változtak, alakultak. Szabó Magda mondta, „Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember
megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi”,a változások ellenére óvodánkban mindig
„komolyan”, kiemelt feladatnak tartottuk a
gyermek személyiségének fejlesztését, a
gyermek centrikus nevelést, a magas szintű szakmai munkát.
A könyvbemutató végén a fotóalbum
képein keresztül bemutattuk nevelési évünk
eseményeit, az óvodás gyermekeink színes
mindennapjait, ünnepeit, a hagyományőr-

ző napokat, Zöld jeles napokat, kirándulásainkat.

A délután színvonalát emelte Dr. Kelemen Lajos főiskolai tanár, pszichológus
lebilincselően szórakoztató előadása a
gyermek személyiségének fejlődéséről.
A műsor után, állófogadással vártuk
meghívott vendégeinket. Jó volt látni, hogy
óvodánk
dolgozói között
ö r ö m mel folyt
tovább a
beszélgetés, a régi
emlékek
felidézése.
Ezúton
is szeretnénk megköszönni
mindenkinek,v e z e tőnek, óvónőknek, dajkáknak, gondozónőknek, pedagógiai asszisztenseknek, és
adminisztrátori munkakörben dolgozóknak-, akik az elmúlt hatvan év alatt óvodánk életében munkálkodtak, és hozzá
járultak az óvodás gyermekek minél magasabb szintű ellátásához, neveléséhez, gondozásához, értékeink megteremtéséhez.
Köszönetet mondunk a fenntartónak,
hogy biztosította óvodánk működésének
feltételeit, és hogy hozzájárult intézményünk eszközellátottságának folyamatos
fejlődéséhez.
Rostás Róbertné
Intézményvezető helyettes

G O L D M I X K F T.

Ék s z e rb olt

Immár az új helyen!
A régi üzletünktől 30 m-re a Papírbolt mellett.

Vadonatúj üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak.
arany-, ezüst ékszerek,
valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák

Tört arany felvásárlás, ékszerek javítása, elemcsere

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630 -ig, szombaton 800 - 1200 -ig
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„ANNA - MATER”

„Tartsátok meg hiteteket” - mondta szentbeszédében Mons. Menyhárt
Sándor atya. A búcsúzó tanulókhoz fordulva az atya elmondta, hogy annak
ellenére, hogy elballagnak az intézményből, a templom továbbra is tárt
ajtókkal várja őket. Majd osztályfőnökük, Enesei Péter mondott útravaló
szavakat diákjainak. A szentmisét követően a tanulók és a vendégek átvonultak az iskolába, ahol az ünnepségen a hetedikes tanulók búcsúztak el

A tehetség utat tör
Fülöp Bianka vagyok,
2003-ban születtem, a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesületben úszom
versenyszerűen. Csecsemőúszóként már három
hónaposan szeltem a habokat Novotny Attila segítségével, azóta is ő az edzőm.
Neki köszönhetem a
sikereimet, álltam már
dobogón megyebajnokságon, diákolimpián, országos bajnokságon; szereztem érmet hazai és nemzetközi versenyen is. Nagyon
örülök, hogy a régió legeredményesebb versenyzői között a „Jövő Bajnokai Program”-ban is részt
vehetek.
A szüleim mindig mellettem állnak, elfogadták, hogy a családi programokat is az úszáshoz kell igazítani. Naponta kétszer kocsival visznek Kiskunhalasra edzésre, ez időben és anyagilag is eléggé megterhelő.
Nagyon sokat köszönhetek a versenysportnak. Nem könnyű összeegyeztetni a tanulással, de tanáraimtól is sok segítséget kapok. Megtanultam beosztani az időmet, megtanultam küzdeni, és még az asztmámra is
jó hatással van. Örülök, hogy így alakult az életem, és remélem egyszer én
is az olimpiára utazó úszóválogatott tagja lehetek!
Fülöp Bianka
6.b osztályos tanuló

2016. július

Haug Péter: „Voltunk a Planetáriumban, ahol lekapcsolták a villanyt és
csillagok tűntek fel az égen. Ez tetszett a legjobban.”
Szente Mariann
pedagógus

Pedagógusnap
a ballagóktól. A nyolcadikos tanulók nevében Zámbó Loretta és Bognár
Edmond mondott köszönetet pedagógusaiknak, szüleiknek. Horváthné

NÁLUNK TÖRTÉNT
Búcsúzó nagycsoportosok

A nagycsoportosok búcsúzó ünnepségét 2016. június 3-án rendeztük
meg az Imre Zoltán Művelődési Központban.
A gyermekek sokat készültek az óvó nénikkel az utolsó műsorukra, amit
még utoljára óvodásként adnak elő.
Az ünnepségen a ballagó nagycsoportosok elsőként az délutáni tehetséggondozásokon elsajátított ismereteikről adtak számot, mint a zeneóvodai és játékos angol, valamint a kézműves foglalkozások, majd az elmúlt
négy év történései elevenedtek fel a színpadon. Az óvodában töltött idő
alatt számos mondókával, dallal, dalos játékkal, verssel lettek gazdagabbak, amelyeket most önfeledten elevenítettek fel az őket figyelő vendégeknek.
Ezután a ballagó óvodások nagy büszkeséggel vették át a tarisznyájukat, és mondták el a búcsúzó verseiket, majd jártak körbe a búcsúzó dalokat énekelve.
Az ünnepséget meghatottan, büszkén nézték végig a szülők, rokonok,
s tapssal, virággal, szeretetteljes öleléssel jutalmazták meg, köszöntötték
ballagó gyermekeiket. Ezt követően a gyermekeket zsúrra invitáltuk a kis
terembe, ahol torta és szörp várta őket.
Nagyon gyorsan elrepültek az ovis évek, sok szép emlékkel szívetekben,
sok tapasztalattal, élménnyel gazdagodva fogjátok elkezdeni az első osztályt. Sok sikert kívánunk az iskolai tanulmányaitokhoz, ahol kamatoztatni
fogjátok azt a sok tudást, amit az óvodában szereztettek.
Horváth Andrea
óvodapedagógus

Tanárainkat, tanítóinkat és az ő munkájukat segítőket köszöntötték pedagógusnap alkalmából a Szülői Munkaközösség szervezésében diákjaink
verses, zenés, táncos műsorral. Külön meglepetés volt a szülők részéről a
műsort követő ízletes vacsora, mely Kovács Imre munkáját dicsérte. Hálásan köszönjük az SZK elnökének, Molnár Istvánnak és szülőtársainak fáradozását, hogy munkánk elismeréseként ilyen színvonalas estet szerveztek részünkre.

Szente Mariann
pedagógus

Ballagás

Osztálykirándulás
A 2016/2017-es tanévben a jánoshalmi Szent Anna templomban utoljára voltak együtt szentmisén az intézmény tanulói, mivel 2016.június 19-én
elballagtak a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola nyolcadikos tanulói.

Június 8-án iskolánk legfiatalabbjai Kecskemétre utaztak első osztálykirándulásukra. Az utazás élménye, a Planetárium, a Hangszermúzeum,
a Bábszínház meglátogatása alaposan elfárasztotta a lelkes kis csapatot. Hazafelé azért maradt még erő és energia egy finom fagyi elfogyasztására is.

Sörös Anita igazgatónő búcsúzott el a végzős diákoktól, és a kiemelkedő
tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Pro Meritis díjjal
jutalmazta Bánfi Anna Évát és nyolc éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért Rada Adélt. Emellett az intézmény támogatásáért Molnár István
Pro Schola díjban részesült.

Az ünnepség a búcsúzók osztálytáncával zárult, amely nagy sikert aratott a megjelent vendégek körében.
Ancsa-Molnár Edina
pedagógus

Tanévzáró

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában 2016. június 22-én
került sor a tanévzáró ünnepségre, melyet Horváthné Sörös Anita igazga-
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tónő nyitott meg. Iskolánk vezetője számba vette az intézmény állandóan fejlődő infrastruktúráját, az IKT-s eszközök bővülésével az oktató-nevelő pedagógusi munka hatékonyabbá válik. Az elmúlt években folyamatosan javult az idegen nyelv oktatása, a tanulóknak lehetőségük van heti
4 illetve 5 órában az angol vagy a német nyelvet tanulni, s a 7-8. évfolyamon a második idegen nyelv tanulását is megkezdhetik, hogy kellő tudással rendelkezzenek a felsőoktatásra felkészítő középiskola megkezdéséhez. Hasonló céllal vezettük be a képesség szerinti csoportbontást magyar/
matematika tantárgyakból is, és örömünkre szolgál, hogy eredményesnek
bizonyult az elmúlt három év során.
Igazgatónőnk a hitéletről a következőket mondta:
„Krisztus szeretete sürget minket.” E jelmondat vezérelte egész éves
munkánkat. Nevelésünk az elkötelezett keresztény életbe való bevezetést célozza, s hogy a gyermekek ezt köthessék konkrét eseményekhez is,
ünnepélyes alkalmakon élik meg állomásait: a 2. évfolyamon a keresztelés, a 3. évfolyamon az első gyónás, a 4. évfolyamon az elsőáldozás, a 6.

évfolyamon a keresztátadás és a 8. évfolyamosok pedig a hitvallást kézhez vétele révén. A szentmisék gyermekközpontúvá tétele megkezdődött
már ebben a tanévben, s folytatását együttes gondolkodás és cselekvés
révén tervezzük.

Mintegy negyven gyermek kapott jutalmat ministráns foglalkozáson való
szorgalmas részvételéért, példaadó hitgyakorlásáért, különös tekintettel a
szentmisei szolgálatban élenjáró tanulókra. Sándor atyának megköszönte,
hogy együtt dolgozik, gondolkodik velünk, nyitott a javaslatainkra, visszajelzéseinkre, s a gyerekekért való áldozatkészség ugyanúgy jellemzi, mint
pedagógusainkat.
Iskolánk igazgatónője a tanulmányi munkáról szolgáltatott néhány statisztikai adatot: „271 diáknak állítottunk ki bizonyítványt. Mindössze tanulóink 2%-ának, azaz 6 nebulónak került elégtelen osztályzat a bizonyítványába, 4 főnek még lesz lehetősége augusztusban a javításra. Iskolánk tanulmányi átlaga 4,07. Legjobban teljesítettek az alsó tagozatosok közül a 2.a
4,7-es átlaggal, a felsősök közül pedig az 5.b osztály 4,3-as átlaggal. Diákjaink 22%-a, azaz 62 gyermek ért el kitűnő tanulmányi eredményt. A maga-

tartása és szorgalma a tanulók felének példás, 39%-ának jó, és 9 tanuló
kapott hanyag minősítést a szorgalmára. Idén különösen büszkék vagyunk
arra, hogy nyolcadikosaink 89%-a nyert felvételt-érettségit adó középiskolába. 6 fő egyházi intézményben folytatja tanulmányait.”

62 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt.
1. osztály: Berta Flóra, Gusztonyi Míra, Doszpod Zsófia, Haug Mihály,
Horváth Noémi, Haug Péter, Kecskeméti Levente, Kovács Levente, Kiss
Dorka Boróka, Kolompár Zsanett, Lancsárovics Éda, Lipkai Hanna Lippai
Róza, Rapcsák Boglárka, Rostás Éda Vivien, Szili Áron, Vida Lilla Laura.
2.a osztály: Binszki Mihály Bence, Blahó Zénó, Lengyel József, Renner Míra Viola, Király Marcell Márton. 2.b oisztály: Botka Kitti, Faddi Ede,
Harangozó Hunor, Kishonti Toni. 3.a osztály: Deák Patrik, Évinger Boglárka, Faddi Bálint, Lajdi Zselyke Apolka. 3.b osztály: Dám Réka, Deákfalvi Dorina, Iván Virág Bianka, Nagy András, Pekár Dominik, Tóth Teodóra, Ujhelyi Boglárka. 4.a osztly: Bozóki Barnabás, Horváth Dávid, Kovács
Georgina, Rab Anna, Vida Bálint. 4.b osztály: Csofcsics Blanka, Szilágyi Luca, Molnár Rebeka, Varga Bence, Varga Benjámin Erik, Völgyesi
Levente. 5.a osztály: Farkas Fruzsina. 5.b osztály: Balogh Sára, Csizmadia Dorottya, Herczeg Kinga, Horváth Linda, Horváth Nikolett, Stribrik Adél,
Stribrik Luca. 6.a osztály: Hajnal Bálint, Horváth Lotti, Kenderesi Kíra. 7.a
osztály: Dobos Zsófia. 7.b osztály: Mike Márk, Kosóczki Balázs.
Sportolóink igen szép eredményeket értek el a tanév folyamán, ők is
átvették érmeiket: A Hunyadi Terematlétika Versenyen dobogós helyezéseket értek el: Kovács Kristóf 7.b, Nikli Andrea 8., Kecskés Noémi, Szauter
Milán és Kenderesi Kíra 6.a osztályos tanulók. A Luca Kupán a felső tagozatos lányokból és fiúkból álló kézilabdások a 2. helyen (Kecskés Noémi,
Nikli Andrea, Kis Bianka, Herczeg Kinga, Varga Virág, Vida Dávid, Horváth
József), a 7-8. osztályos fiú focisták az első helyen végeztek. Kimagasló
eredményekkel örvendeztettek meg bennünket az egyházmegyei hittanos
olimpián résztvevő tanulóink is. Az 5-6. osztályos fiú labdarúgók IV., a 7-8.
osztályos focisták V. helyezettek lettek. Asztaliteniszben Hugyi Gábor III.,
Herczeg Kinga: II. lett. Papp Dénes sakkozónk a IV. helyen végzett. VM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium által szervezett Közlekedés Biztonsági Napon diákjaink ügyesen helytálltak és végül az alsó korosztály kategóriában megszerezték az első helyet. Kiskunhalason a diákolimpiai mezei futóverseny körzeti döntőjének is lelkes indulói voltunk. A tanév során megrendezett házi
asztalitenisz és futball bajnokság győzteseit hagyományosan a tanévzárón jutalmazzuk meg.
Tanulóink rendszeresen és sikeresen vettek részt helyi, megyei, országos tanulmányi versenyeken. Ebben a tanévben 92 diákunk tizenegyféle
megmérettetésen mutatta meg tehetségét.
A legkiemelkedőbb eredményeket elért tanulók: Mike Márk 7. b. osztályos tanuló a megyei mesemondó versenyen az apród címet szerezte meg.
Kosóczki Balázs 7.b osztályos tanuló a Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyén bejutott az országos döntőbe és 4.helyezést ért
el. A Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulóján 5. helyezett lett. A
Bács-Kiskun Megyei Matematika Versenyen a 4. helyezést érdemelte ki. A
Takáts Sándor Országos Történelem Versenyen a 11. helyezést szerezte
meg a Kalandozók csapata, melynek tagjai: Dobos Zsófia 7.a, Mike Márk
7.b, Kosóczki Balázs 7.b, Hajnal Bálint 6.a. A „Play and Win!” angol versenyen: Czipták Bálint egyéni 5. helyezett lett. Csoportban: Bata Karina,
Mamuzsics Viktória 7., Csima Natália, Dobos Zsófia 9. helyezést értek el.
A Szent Anna Énekversenyen: Az 1-2. évfolyamon: I. Király Marcell Márton 2.a, II. Kiss Virág, III. Haug Péter 1.osztályos tanulók lettek; a 3-4. évfolyam helyezettjei: I. Lajdi Zselyke Apolka 3.a, II. Molnár Rebeka 4.b, III. Varga Benjámin 4.b osztályos tanulók. Felső tagozaton Dobos Zsófia különdíjban részesült. Fülöp Bianka 6.b osztályos tanuló az elmúlt években nyújtott
kiemelkedő sportteljesítményéért könyvjutalomban részesült.
Mindezek után legszorgalmasabb tanulóink vehették át a Szent Anna
érmet:
Bronz fokozat: 1 osztály: Berta Flóra, Doszpod Zsófia, Horváth Noémi, Kiss Virág, Lipka Hanna Kíra, Varga Mátyás. 2.a osztály: Király Marcell
Márton. 3.a osztály: Lajdi Zselyke Apolka. 3.b osztály: Dám Réka, Deákfalvi Dorina, Fenyvesi Valencia, Iván Virág Bianka, Jankovics Dániel, Kerekes Diána, Kiss Bíborka, Komáromi Gergely, Magyar Regina, Nagy András, Pekár Dominik, Tóth Teodóra, Ujhelyi Boglárka. 4.a osztály: Kovács
Georgina. 4.b osztály: Varga Bence, Csofcsics Blanka, Molnár Rebeka. 5.a osztály: Kovács Krisztina. 6.a osztály: Horváth Lotti, Király Kevin
Péter, Komáromi Alexandra, Molnár Milán István, Varga Mihály. 7.a osztály: Batovics Katalin, Dobos Zsófia. 7.a Ezüst fokozat: Hajnal Bálint 6.a,
Szlávik Gyula 6.a, Csima Natália 7.a, Kosóczki Balázs 7.b. Arany fokozat:
Mike Márk 7.b
Horváthné Sörös Anita igazgatónő köszönetet mondott kollégáinak a
sok áldozatos munkáért. Molnár Istvánnak, a szülői közösség elnökének,
Dr. Ádámné Brecska Mária védőnőnknek, lelkiismeretes munkavégzését,
tanulónkról gondoskodását köszönte meg, a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak a hatékony együttműködést. Az Imre Zoltán Művelődési Központ
gyakran szolgált rendezvényeink színhelyéül, köszönet a segítségért dolgozóinak.
Tanévzáró ünnepségünket a gyermekek műsora tette színesebbé.
Angolosaink Filmák Endréné szakos kolléga vezetésével előadták a Halleluja című éneket. Friebertné Radvánszki Rita tanítónő vezetésével iskolánk énekkara a Legyetek jók, ha tudtok című dalt énekelték el. A jutalmak
átvétele után Szatmári Vivien 4.b osztályos tanuló ugróköteles bemutatóját tekinthettük meg. Lajdi Zselyke és Délceg Klaudia előadásában az elveszett bárány című dalt hallgathattuk meg. Ezt követően első osztályosaink
Mentovics Éva: Vakáció című versét adták elő.
Nyolcadikos tanulóink búcsúzó táncaikkal zárták a műsort .
Igazgatónőnk lezárta a 2015/2016-os tanévet, hasznos időtöltést élményekben gazdag nyarat kívánva.
Tartalmas tanévzáró ünnepségünk után diákjaink az osztályaikban átvehették bizonyítványaikat.
Haugné Szatmári Lívia
pedagógus

Gratulálunk
Gratulálunk Mons. Menyhárt Sándor plébános úrnak, intézményünk lelki
vezetőjének, akit június 25-én dr. Bábel Balázs Érsek Úr kitüntetett a bodrogi Főesperes kanonoki címmel.
Isten áldását kérjük életére és munkájára!

GYEREKSZÁJ

Színházban jártunk

Május 18-án Kecskemétre utaztunk a Katona József Színházba, az Óz
című előadásra. Az utazás közben sokat nevettünk és beszélgettünk. Kecs-

7. oldal

kemétre érve megcsodáltuk a színház épületét, aminek a belseje egy palotára hasonlít. Az ott dolgozóktól megtudtuk, hogy több mint 100 éves ez az
épület, és nem olyan régen újították fel. Elfoglaltuk helyünket az erkélyen,
és izgatottan vártuk az előadás kezdetét. A darab nagyon érdekes, izgalmas volt. Néha még kicsit meg is ijedtünk a gonosz boszorkánytól és Óztól,
a nagy varázslótól. Igazán szép élményekkel gazdagodtunk, és reméljük,
máskor is részt vehetünk hasonló programon.
4.b osztályos tanulók

ÉLETKÉPEK
Vakáció!

H u ny aHUNYADI
d i I s NÉPE
kola hírei
J Á N O S H A L M I
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Ballagás a Hunyadiban

Hunyadi-díjat kaptak:
○○ Kovács Gábor 8. G osztályos tanuló a B1-es DSD szóbeli német nyelvvizsgáért és az iskola kulturális életében nyújtott kiemelkedő munkájáért.
○○ Málik Rebeka 8. G osztályos tanuló a megyei földrajz versenyen elért 2.
helyezésért és a diákönkormányzatban végzett tevékenységéért.
○○ Mizser Anna 8. G osztályos tanuló az angol nyelvből elért kiemelkedő
eredményéért és közösség munkájáért.
○○ Novák Nikoletta 8. G osztályos tanuló a B1-es DSD szóbeli német
nyelvvizsgáért.
○○ Lipka Barbara 8. G osztályos tanuló a B1-es DSD szóbeli német nyelvvizsgáért.
○○ Nagy Attila 8. G osztályos tanuló B1-es DSD szóbeli német nyelvvizsgáért.
○○ Rabb Dávid 8. G osztályos tanuló B1-es DSD szóbeli német nyelvvizsgáért.
○○ Taskovics Előd 8. G osztályos tanuló B1-es DSD szóbeli német nyelvvizsgáért valamint középfokú TELC szóbeli német nyelvvizsgáért.
A díjazottaknak újabb céljuk is sikerült, a szóbeli mellett mindannyiuknak
sikeres lett az írásbeli nyelvvizsgája is.
Gratulálunk felkészítő tanáruknak: Lógó Tiborné tanárnőnek.
Taskovics Előd 8. G osztályos tanulót középfokú TELC szóbeli német
nyelvvizsgájára Radvánszkyné Marsch Anna tanárnő készítette fel.

2016. július

Az ifjú vándorokat ezek
után családjuk: szüleik, nagyszüleik, rokonaik,
barátaik köszöntötték.
Szőke Janka, iskolánk
volt tanulója, búcsúzott
egy dallal a ballagóktól.
Rittgasszer János igazgató úrral együtt üzenjük
„vándorainknak”:
„Bízzatok magatokban,
tudjatok örülni a legkisebb
sikernek is, és ne csüggesszenek el a kudarcok
sem. Úgy gondolom teli
tarisznyával indultok, csak
jól kell beosztanotok a tartalmát!’’
Garami Mária Renáta

Elismerő oklevelet és az oklevél mellé egy-egy DVD lemezt kaptak

„Életünk: vándorlás.”

Goethe metaforájával indította útnak ballagó diákjait iskolánk igazgatója: Rittgasszer János. „Életünk bizonyos pillanatai, mint mérföldkövek, örök
emlékké válnak” fogalmazta meg köszöntőjében.
S valóban, iskolánk tanulói, tanárai s valamennyi felnőtt dolgozója azon
iparkodott, hogy széppé tegye nyolcadikosaink számára iskolai életük első
mérföldköves emlékét.
Három osztályunk fejezte be általános iskolai tanulmányait az idei tanévben. Szép hagyomány nálunk, hogy a hetedikesek ünnepi díszbe öltöztetik a tantermeket, folyosókat, s az iskolai élet legszebb ünnepének helyszínét a Fenyvesi Máté Városi Sportcsarnokot. Ebben a tanévben már június
15-én felkerült a varázsszó: VAKÁCIÓ! a táblákra, ennek ellenére pénteken délután és szombaton hajnalban tele voltak a folyosók: az alsóbb évesek dolgoztak azon, hogy igazán szép emlékkel – virágdíszbe öltöztetett
termekkel – búcsúztassák a ballagókat. Köszönjük nekik és osztályfőnökeiknek: 7. G Rittgasszer Jánosné, 7. a Kasziba Göngyi, 7. b Köves Ágnes.
Az utolsó csengőszó jelezte, hogy véget ért valami, s azonnal kezdődik valami új.
2016. június 18-án azért gyűlt össze városunk színe-java: városunk
vezetői, iskolánk tanárai, szülők, rokonok, ismerősök, hogy ünnepeljék
Jánoshalma ifjú vándorait.
Ők egy célt, már elértek, megszerezték az alapokat további tanulmányaikhoz. S már a következő felé is elindultak: új iskolát, új utat, új célt választottak, ahogyan azt az Igazgató úr megfogalmazta számukra:
„Mindig ki kell tűznötök magatok elé egy boldogító célt, s arra kell törekednetek, hogy elérjétek. S ha ez megtörtént, indulnotok kell újra, újabb és
újabb feladatokért.”
Kiemelkedően teljesítették eddigi céljaikat, s ezért díjat elismerést kaptak:

Az Invokáció Alapítvány részéről pénzjutalmat és Hunyadi-díjat
kapott Kasziba Zsófia Sára 8. G osztályos tanuló kimagasló szorgalmáért,
jeles tanulmányi eredményéért, kulturális és közösségi munkájáért.

ajándékba a Zsebszínpad színtársulatának 8. osztályos tagjai, akik sokszor

tették emlékezetessé iskolai rendezvényeinket. Így bármikor megnézhetik a
legsikerültebb alakításaikat.
Szabó Réka 8. b, Bolvári Nóra 8. G, Agócs Máté 8. G, Kasziba Zsófia
Sára 8. G, Lippai Vivienn Alexandra 8. G, Faddi Adrienn 8. G, Vecsernyés
Dominik 8. G, Varga Viktória 8. G osztályos tanulók. Felkészítőjük: Garami Mária Renáta tanárnő

8. a osztály, osztályfőnök: Konkoly-Varga Melinda

8. b osztály, osztályfőnök: Garami Mária Renáta

Hagyományainkhoz híven a nyolcadikosok átadták iskolánk zászlaját a
hetedikeseknek.

Az időseknél jártunk
Júniusban meghívást
kaptunk az idősek otthonából. Mivel szeptember óta minden hónapban ellátogattunk az otthonba, hogy műsorral
és egy kis beszélgetéssel kedveskedjünk az ott
lakó néniknek és bácsiknak, most ők vendégeltek
meg bennünket. Nagyon
csodálkoztunk, amikor

Ági néni szólt, hogy várnak bennünket az idősek otthonában, mert nem
készültünk műsorral. Aztán elmondták, hogy az egész éves munkánkat szeretnék megköszönni. A 6. c
osztályosok és a Zsebszínpad diákjai együtt sétáltunk át az otthonba. Fagylalttal és üdítővel vártak
bennünket. Most sem maradt el a
közös beszélgetés. Mindig szívesen
megyünk hozzájuk.
Koszorús Dorina 6. c

8. G osztály, osztályfőnök: Bátoriné Karip Anna

ÉNEKÓRA A TEMPLOMBAN

Rendhagyó helyszíne volt a tanév utolsó ének órájának a 4. a
osztályosok számára. A Szent Anna Templom karzatán élhették át a
„hangszerek királynőjének”, az orgonának a csodálatos hangját Szabó Gábor kántor úr segítségével.
Az orgona-ének-furulya csodálatos hangzásában, a templom kitűnő akusztikájában, az együttzenélés ritka élményében részesültek
a diákok.
Előzetesen felkészültek a Magyar Szentek életéből, a történelmi
háttérből, így komplex módon jutottak új ismeretekhez.
Az idő gyorsabban elszállt ott a karzaton, mint egy iskolai órán,
sok kérdésük lett volna még a Kántor Úrhoz, akinek ezúton is
nagyon köszönjük az élményt!

Patocskainé V. Klára
ének tanár

J Á N O S H A L M I
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Hunyadi Iskola hírei
INDULJ EL ODA, AHOL LENNI AKARSZ!
Mi hátra volt még elkövetkezett. A közelmúltban hírt
adtunk az utolsó szalagavatóról, az utolsó ballagásról. Most
– Jánoshalma történetében
(talán) utoljára – beszámolunk az utolsó érettségi vizsgáról. Azt gondolhatnánk, hogy
olyan volt, mint az összes többi ilyen jellegű megmérettetés.
De nem volt olyan! A két vizsganap hangulatát a szokásos
izgalmak, félelmek, bizonytalanságok mellett belengte „az
ilyen nem lesz többet” szomorúsága. A vizsgabizottság,
a 12. osztályban tanító tanárok hangulatát mindenképpen.
Valamelyest enyhített ezen a
szorongató érzésen az, hogy a diákok igencsak kitettek magukért! Remek feleletekkel, a helyzethez illő felnőttes komolysággal
és méltósággal bizonyították felkészültségüket a vizsgára, és talán
egy kicsit az életre is. Egyértelművé tették, hogy emberileg, később
szakmailag is helyt fognak állni valamennyien azokon a szakterületeken, amelyeken továbbtanulni szándékoznak. Képzett és megbízható bölcsész, agrármérnök, környezetmérnök, történész, óvodapedagógus, ápoló, erdész, rendész, jogi asszisztens válik majd
belőlük, mert itt, ebben a gimnáziumban olyan alapokat kaptak,
melyekre bátran építkezhetnek a jövőben.
Ezen túl megtanultak még egy nagyon lényeges dolgot, annak az
állításnak az igazságát, mely szerint „nem az a fontos, hogy honnan
jössz, hanem az, hogy merre tartasz.” Ők nem felejtik majd a fész-

ket, ahonnan kirepültek, azt, hogy itt vannak a gyökereik, és hogy
innen kaptak szárnyakat.
Ezekkel az értékekkel felvértezve indítottunk útnak 2016. június
21-én 17-én 18 fiatalt. Nekünk, tanároknak nem marad más hátra,
mint figyelni a haladásukat, örülni a további sikereiknek, és mindig
a rendelkezésükre állni, ha esetleg megbotlanának, ha valamiben
a segítségünket kérnék. Mi mindig itt leszünk nekik, épp úgy, mint
a szüleik, akiknek ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat és nagyrabecsülésünket azért, hogy bíztak bennünk, hogy mindvégig kitartottak mellettünk.
Abban a reményben indítottuk el őket oda, ahol majd lenni szeretnének, hogy számukra - szülőként - kötelezően teljesítendő feladattá válik Reményik Sándor erkölcsi parancsa: „ne hagyjátok a
templomot és az iskolát!”

Műhelylátogatás

9. oldal

A dietetikus tanácsai

Mire jó a görögdinnye?
A vitamindús gyümölcsökről talán nem
a görögdinnye jut mindenkinek az eszébe. Bár ez a fajta dinnye
az egyik legkedveltebb nyári táplálékunk.
Majdnem 90%-a víz, de így is nagyon sok
vitamin, ásványi anyag és nyomelem megtalálható benne. Emellett olyan összetevőket is tartalmaz, amelyekhez más táplálékokból csak kismértékben juthatunk hozzá.
Gazdag A- és C-vitamin tartalma erőteljes antioxidáns hatású, a nyári vírusfertőzések ellen fokozott védelmet nyújt. Gyulladáscsökkentő ereje enyhíti a reumatikus fájdalmakat. A hólyag- és vesepanaszok esélyét vizelethajtó és tisztító tulajdonságával mérsékeli. A szív- és érrendszeri
problémák kockázatát is csökkenthetjük a
fogyasztásával. Csodálatos frissítő, hiszen
nagyon sok vizet tartalmaz. Mivel az ember
nyáron sokat izzad, az izzadsággal sok
vizet és ásványi sót veszít. A dinnye mind-

kettőt pótolja, ezáltal nemcsak frissít, de
tisztít is – gyakorlatilag átmossa a veséket.

Óvatos adagokban lehet csak
fogyasztani cukorbetegeknek, mivel

a görögdinnye glikémiás indexe magas,
vagyis nagymértékben emeli a vércukorszintet. Így sem kell azonban lemondani
róla, ám meg kell elégedni egy 30 dkg-os
vékony szelettel.
Igazolt fruktózintolerancia fennállásakor
egyáltalán ne fogyasszanak dinnyét, mert
szervezetük nem képes feldolgozni ezt a
cukorfajtát, és kellemetlen emésztőrendszeri tünetekkel számolhatnak.
Parlagfű-allergiások figyeljenek, mert
panaszaikat fokozza a dinnyefogyasztás.
Keresztallergia áll fenn a parlagfű és a din�nye között. Ha a gyomnövény szénanáthát,
bőrviszketést vált ki, a görögdinnyénél is ezt
tapasztalhatják.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Ingyenes a kéményseprés
Ingyenes lesz a kötelező kéményellenőrzés és -tisztítás a lakosságnak, ennek költségeit az állam állja. A kéményseprés magáncégek helyett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz kerül. A BM szerint az átalakításra azért volt szükség, mert
a kéményseprési díjak a feladatot ellátó
magáncégek miatt a többszörösére növekedtek. Továbbá rendkívül nagy különbségek alakultak ki a szolgáltatás színvonalában, rendszerességében és árában.

Bátyai
Úszótanfolyam
indul kezdőknek, haladóknak,
gyerekeknek és felnőtteknek!

Helye:
Jánoshalma Tanuszoda
Ideje:
2016. július 5.

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

Az Agroprodukt Kft.

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

Technika óra keretében a 6. a osztály tanulóinak mezőgazdasági műhelylátogatást szerveztünk. Köszönjük Zámbó Zoltán szülőnek a részletes tájékoztatást.
Kerékpártúránk során meglátogattuk a Hergevica Kft. telephelyét, ahol Vavró Iván szülő kalauzolt bennünket. Megnézhettük
a növénytermesztés, az állattenyésztés színtereit. Kipróbálhattuk
erőnket, merészségünket az óriás bálák megmászásában.

földbérleti díj búzában és
árpában történő kiadása

2016. július 18-tól (hétfő) július 30-ig (szombat) történik.
Munkanapokon: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Köszönjük!

Szombat: 700 –12 00

SZM

Diákönkormányzati nap

A június 14-ei DÖK napon a programok közül az ügyességi versenyeket az alsó- és felső tagozaton külön helyszínen szerveztük, majd
a néptáncbemutató, az újraélesztés bemutatója és az önvédelmi sportbemutató közös volt minden tanuló számára.

A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major
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Sikeres szakmai vizsgák a 2015-2016-os tanévben
Az idei tanévben hat végzős osztály tanulói öt szakmában tettek szakmai vizsgát. A vizsgákat május 9. és május 11.-én írásbelivel kezdték meg
a vizsgázok, amelyet nagy izgalommal vártak, hogy számot adhassanak a
tudásukról.
A gyakorlati vizsgák május végén kezdődtek meg. Kettő osztályban voltak Falusi vendéglátó szakmát tanuló diákunk. A vizsga itt is, mint a többi
szakmánál összetett, magába foglalja a vendégek fogadását, ellátását és
a programok szervezését. Finom ételeket készítettek. Pl.: Bácskai töltött
káposzta, régi recept alapján készített húsgombóc leves, jánoshalmi kapros túros lepény.
Szintén két osztályban voltak a gazda szakmából vizsgát tenni kívánó gyerekek. A huszonhat tanuló számára a gyakorlati és a szóbeli vizsga
május 26-án és június 1-én volt. A tanulóknak gyakorlatban állattenyésztésből, kertészetből, növénytermesztésből és gépüzemeltetésből kellett számot adni a tudásukról.
A mezőgazdasági gépész szakmára ráépülő mezőgazdasági gépjavító
szakmát tanuló gyerekeknek csak gyakorlatban és szóban kellett számot
adni a tudásukról. Az egyéves ráépülő képzéssel tizenhat tanulónk szerezte meg a szakmunkás bizonyítványt.
A hároméves mezőgazdasági gépész szakmában két végzős osztályunk
volt. Számukra a májusi írásbelit követően június 6.-án és 7.-én mutathatták meg gyakorlatban és szóban a tudásukat, hogy alkalmasak a szakma megszerzésére. A vizsgázóknak erőgépjavításból, fémmegmunkálásból, mezőgazdasági munkagép, mezőgazdasági anyagmozgatógép és
önjáró betakarítógép üzemeltetésből kellett számot adni a tudásukról. A
két osztályból összesen harmincnégy tanulónk szerzett szakmunkás bizonyítványt. A végzett tanulók nagy része visszairatkozott a ráépülő egyéves
mezőgazdasági gépjavító szakmára.
A leendő 18 mezőgazdasági gépésztechnikus számára a májusi írásbelit
követően, a gyakorlati vizsga június 21.-én volt. A tanulóknak itt is a szakképesítés megszerzéséhez több témakörben kellett számot adni a tudásukról.
A gyakorlati vizsga feladatok között szerepelt az erőgépjavítás, a fémmegmunkálás, a forgácsolás, a munkagép, az anyagmozgatógép és az önjáró betakarítógép üzemeltetése. A tanulók a sűrű vizsgarend miatt, nagyon
elfáradtak, de a nap végén mindenki „OKJ-s kék bizonyítvánnyal” távozhatott a kezében.
A végzett tanulóink között voltak többen, akik már a szakmunkások számára megrendezett SzKTV és a mezőgazdasági gépésztechnikusok számára kiírt OSzTV országos szakmai tanulmányi versenyeken megszerezték a szakma gyakorlására feljogosító bizonyítványt, így ők mentesültek a
szakmai vizsgák alól.
Az intézményünkben az idei szakmai vizsgákon megjelent vizsgaelnökök mindegyike elismerően nyilatkozott a szakmai szervezésről, vizsga lebonyolításáról és a tanulók felkészültségéről. A vizsga eredmények is
egyértelműen mutatják a tanulók felkészültségét. A végzett tanulóink nagy
része már a vizsgát követő napokban munkába álltak. Legtöbbjük azon a
helyen találat meg számítását vagy került alkalmazásba, ahol a szakmai
tanulmányai során az nyári szakmai gyakorlatát töltötte, vagy tanuló szerződéssel a szakmai tanulmányai során a 10. és 11. évfolyamos gyakorlati
képzését töltötte. A végzett tanulóink egy része, otthon a családi gazdaságban dolgozik már és pályázni kívánnak a fiatal gazdatámogatásra és saját
gazdaságot kívánnak indítani. Több volt gépjavító és technikus tanulóink
került alkalmazásba a bajai székhelyű AXIÁL Kft-nél. Több végzett szakmunkás tanulónk ősztől újra az iskolapadot választotta és jön iskolánkba a
már említett Mezőgazdasági gépjavító másodszakmára vagy a 2016 őszétől iskolánkban a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők számára induló kétéves érettségit adó nappali képzésre. A végzett tanulóink egyértelműen nyilatkoztak arról, hogy megérte a négy, három, kettő vagy az egy évet
idejárni és tanulni.

Délvidéki gazdatalálkozón voltunk

Gazdakörünk küldöttsége vajdasági testvérszervezetünknek, a bácskossuthfalvi Rizling Egyesületnek a
meghívására 2016. június 18-án részt vett az egyesület hagyományos baráti találkozóján. A találkozón, rajtunk kívül, a vajdasági gazdák szervezetei is részt vettek Palicstól – Temerinig.
Bácskossuthfalvára négy tagú küldöttségünk indult,
ahol a Rizling Egyesület vezetősége és tagsága fogadott Bennünket pogácsával és pálinkával. Az egyesület
elnöke Bika Lajos köszöntette a résztvevőket magyar
és szerb nyelven, majd a helyi DIMA vállalkozás szőlőültetvényét tekinthettük meg. Ezt az ültetvényt három
éve telepítették és láthatóan nagyon szépen fejlődik. Az
ültetvény tulajdonosa szerb és magyar nyelven adott
tájékoztatást a szakmai kérdésekre. A bemutató végén
a gazda jó borokkal kínált Bennünket. Közben az egyesület székházának udvarán elkészült a finom ebéd is,
melynek elfogyasztása után baráti beszélgetés közben
itt is megkóstolhattuk a helyiek és a környék borait. A jól sikerült rendezvényről késő délután indultunk haza.
Ezúttal is szeretnénk kifejezni köszönetünket a Rizling Egyesületnek a szíves vendéglátásért.
Ezt az eseményt használta fel Gazdakörünk küldöttsége arra is,

KOZMETIKA & SZOLÁRIUM
ÚJDONSÁG!

Plasma G 3 funkciós kezelőgép!

Üzletembe megérkezett a Plasma G háromfunkciós készülék! A legmodernebb
elektrokozmetikai eljárás, amellyel minden bőrtípusra, problémára megtalálható a megfelelő, hatékony kezelés.
Azonnal látható a bőr feszesítése, fiatalítása és a bőrproblémák gyors, hatékony orvoslása.

hogy a Jánoshalmi Napok ez évi rendezvényeire meghívja a bácskossuthfalvi és a temerini testvérszervezeteink küldöttségeit.
Köszönték a meghívást, szeretettel várjuk Őket Jánoshalmi
Napok rendezvényeire.
Fajszi Ferenc

Az Agrobisnis Kft.

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
búzában és árpában történő kiadása
2016. július 18-tól (hétfő) július 30-ig (szombat) történik.
Munkanapokon: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –12 00

ODETT

A kiadás helye:
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

Fontos intelmek
gyalogosoknak,
kerékpárosoknak

Lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak,
személynek (ide nem értve a gyalogosok zárt
csoportban történő közlekedését) éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban
meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és
a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Szeretettel várok minden meglévő és új vendéget!
Sánta Odett

Jánoshalma, Radnóti u. 13.
Tel: +3670/339-87-84

Tisztelt Vásárlóink!

A CÉZI VÍZ-GÁZ Szaküzlet bővítette áruválasztékát.

BÓBA GAZDASAROK

mezőgazdasági és barkács
minőségi nyelezett szerszámok
nagy választékban,
valamint fa- és alumínium
létrák, talicskák, stb.
Ezen kívül 60 80 literes,
kerekes, használt
kukák kaphatók!
A GAZDASAROK termékeire
minden szerdán 10 %
kedvezmény!!
Címünk: Jánoshalma,
Rákóczi utca 13.
Telefon: 70/600-4912
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Mozogjunk többet egészségünkért!

Felnőtt Kültéri Fitness Park létesült

A Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda, és
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület együttműködése következtében létrejött létesítmény
az idei Jánoshalmi Napok
időpontjára került átadásra a nagyközönségnek.
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület a 2015ben szervezett Jótékonysági Bál bevételét fordította erre a célra, ebből két
torna eszköz vásárlására
nyílt lehetőség. A Jánoshalmi Egészségfejlesztési
Iroda, valamint a Kistérségi Egészségügyi Központ
vezetésének együttműködése révén további 3 db
eszköz került beszerzésre. Az eszközök telepítéséhez az Önkormányzat
Képviselő-testülete májusi ülésén területhasználati engedélyt adott.
A kültéri fitness eszközök „felnőtt játszótérnek” felelnek meg.
A felnőtt játszóterek hasznos időtöltést biztosítanak a szabadban
edzésre vágyóknak. Mindemellett elősegítik az egészségtudatos
életmódot, valamint egyszerre biztosítják a mozgás és a játék örömét a felnőtt korosztály számára.
A kültéri fitness eszközöket fogyatékossággal élők is használhatják, amely szintén tovább erősíti a közösségteremtő értéket.
A felnőtt játszótér sportolási lehetőséget biztosít a szülőknek,
nagyszülőknek, miközben gyermekeiket, unokáikat szemmel tarthatják a szomszédos gyermekjátszótéren, így esélyt teremt a szülő-gyermek egyidejű kikapcsolódására.
A most telepített torna eszközök bővítik a mai kor emberének
beszűkült mozgási lehetőségeit, valamint az általuk olyan mozgásformák végezhetőek, amelyeket nem áll módunkban gyakorolni a hétköznapok során. Az eszközök lehetővé teszik az ízületek átmozgatását és a különböző testrészek izomcsoportjainak erősítését, amely által a vérkeringés is fokozódik. Sőt mi
több, az eszközök rehabilitációs tevékenyégre is használhatóak.
Abban a reményben nyújtjuk át a kedves felhasználóknak a kültéri felnőtt „játszó” eszközöket, hogy minél többen igénybe veszik
majd őket, egészségük megőrzése érdekében.
Czeller Zoltán polgármester
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület elnöke

Dr. Horváth Endre
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda vezető

11. oldal

Gáláztak a mozgás szerelmesei
2016. Június
25-én immár 5.
alkalommal került
megrendezésre az
Imre Zoltán Művelődési Központban az Aerobicés Hastánc Gála.
A gálaműsort Czeller Zoltán Polgármester Úr, az est
fővédnöke és Rittgasszer János a
Hunyadi János
Iskola Igazgató
Ura nyitotta meg.
Idén is hatalmas érdeklődés övezte
gálánkat. A művelődési központ 19
órára teljesen megtelt és kezdetét
vette az évről-évre egyre színesebb,
változatosabb műsorszámokkal tarkított est. A gálaműsor idén különösen széles repertoárban mutatta
meg fellépőinek tudását. A különböző táncstílusok mellett megjelentek
többek között az akrobatikus elemek
és a ritmikus gimnasztika is.
Az estet egy parádés fináléval zártuk, melyet hálás közönségünk hatalmas tapssal ünnepelt.
Fellépőink: A Jánoshalmi Aerobic
Csoport és a Salima Hastánccsoport és immár 3. éve a Kunfehértói
Általános Iskola aerobicosai.
Név szerint: Baka, Dorina, Bankos Enikő Emese, Bogdán Hanna, Boros Kinga, Botka Kitti, Botka Lora, Cserkó Zsófia, Csernák
Réka, Erdélyi Tímea, Faragó Natália, Fazekas Zsófia, Ficsor Flóra, Friebert Dorina, Horváth Andrea Gyöngyvér, Horváth Dóra, Horváth Nóra, Juhász Dóra, Kecskeméti Ildikó, Kiss Dominika, Kovács
Eszter, Lencse Petra, Lippai Róza,
Magyar Regina, Magyarné Szőke Rozália, Maruzsa Maja, Mészáros Ildikó, Miskolczi Regina, Miskolczi Szonja, Onódi Eszter, Pásztor Péter, Ragadics Tímea, Rencsár Viktória, Sarok Réka, Szanyi
Cintia, Szanyi Zsanett, Tőzsér Alíz,
Újhegyi Boglárka, Vaski Virág, Vető
Fanni, Vető Réka, Vető Zsoltné Erika, Vida Lilla, Zámbó Anna, Zámbó
Karina, Zámbó Luca
Bátyai Fruzsina, Bátyai Gáborné, Gilicze-Bátyai Dóra, Gilicze
Ákos
Ezúton szeretnénk kifejezni
köszönetünket támogatóinknak,
szponzorainknak és a szülőknek a
rengeteg segítségért!
Bátyai Gáborné, Bátyai Fruzsina

Mérleg és
eredménykimutatás a
Pelikán Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Non-Profit Kft.
2015. évi gazdálkodásáról
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Júliusban új akciókkal és jelentős
árcsökkenéssel várjuk kedves vásárlóinkat

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a
Nonstop ABC-ben
ARO ÉTOLAJ 1 liter

388-Ft/db

(388-Ft/liter)

ARO SZENDVICS SONKA FELVÁGOTT

150-Ft/kg

(1150-Ft/kg)

ARO FOKHAGYMÁS SZELET FELVÁGOTT 799-Ft/kg

(799-Ft/kg)

SILÁN ÖBLÍTŐ KONC. 1 LITER

499-Ft/db

(499-Ft/liter)

JÁZMIN WC PAPÍR 4 tek. 2rét.

155-Ft/cs (38,75Ft/tek.)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

2016. július

BOR

Műszaki
kereskedés

A MINDENNAPOKRA!

––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.

STÍLUS ÜZLET
JÚLIUSI AKCIÓJA
Baba popsitörlő (72 db-os): 200.Jégakku (200gr): 119.Műanyag színes függöny
(100*200 cm): 299.Légyfogó papír: 49.További akcióinkat keresse üzletünkben!

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

Emlékezés
Gyenizse József

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal
a 06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

halálának 3. évfordulójára

Virágot viszünk egy néma sírra
De ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.
Szívedben nem volt más csak jóság
És szeretet, munka és küzdelem
Volt egész életed.
Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk!
Szerető feleséged, lányaid,
unokáid és két húgod

Emlékezés

„Hajladozó rózsafán,
halkan sír a szél...”
10 éve már, csak emléke él

Ifj. Nagy Sándor

Emlékezünk

1987 – 2015

Agócs Jánosné

élt 28 évet

Szűcs Anna

„Adhat az Isten márványból palotát,
halála 10. évfordulóján
csak egyet nem adhat még egyszer: drága, jó Édesanyát.”
Szerető fia: János

A Család-és
Gyermekjóléti
Központ

ingyenes

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

Emlékezés
„Ma is csak úgy, mint réges-régen,
Ő volna végső menedékem.
Mindent mi fáj, mi szívem tépi,
Elpanaszolnám sorra néki,
S fejem áldott keblére hajtanám,
Ha élne most édesanyám:”

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

Fájó szívvel emlékezünk
halálának 1. évfordulójára
Szerető
Édesanyád, Édesapád,
Nővéred, Bátyád és Párod

jogi
tanácsadás
lehetőséget
biztosít.

Helyszín:
Jánoshalma,
Dózsa Gy.
u. 93.
Időpont:
minden
kedden
12-13 óráig
Ügyvéd: Dr.
Kecskés
Patrícia

2016. július
19-én
lesz
kirakodó
vásár

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2016. június hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Csík Franciska
élt: 86 évet
Bundula Béláné
sz:Kovács Katalin
élt: 86 évet
Mészáros /Bíró/ Ferenc élt: 62 évet
Becker Antalné sz: Ferenczi Máriaélt:
76 évet
Horváth Ferenc
élt: 74 évet
Ódor Istvánné sz: Rajcsány Máriaélt:
88 évet

gázszerelő mester,
Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Tel.: 06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás

Dr. Csépányi Nétuszné
sz: Brezvai Terézia
élt: 74 évet
Gusztonyi István
élt: 66 évet
Zadravecz Istvánné
sz: Zsebi /Petike/ Margit élt: 93 évet
Tatár Istvánné
sz: Gáll Erzsébet
élt: 87 évet
Taskovics János
élt: 77 évet
Nagy /Szepi/ Sándor
élt: 85 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek, s ez
zel a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 2016.
június hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:
Kovács Miklós György (1958) Kiss János (1943)
Agócs Máténé sz. Csernók Margit (1928)
Komáromi Ferencné sz. Budai Petronella (1927)

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma

06-30/565-37-58

„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.…”
Szt. Bernát

Nagy Zsolt ügyvezető
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Vereséggel zárták
a bajnokságot
A Jánoshalmi FC utolsó bajnoki mérkőzését Baján játszotta.
Június 4.
Baja-Jánoshalmi FC 9:3 (3:1)

Baja , 120 néző
A JFC csapata csupán az első félidőben volt ellenfél.
Gólszerzők: Nagy Előd 7’, Nébl Martin 12’, Hernády Dániel 27›, Nébl Martin 51’, Nagy Előd 57’, Hernády Márk 71›, Hernády Dániel 79›, Nagy Előd
82’, Nébl Martin 89’ ill. Grácz Roland 23’, Nagy T Ricsárd 52’, Jeszenszky Roland 74’
Ezzel a 2015-16 bajnokság befejeződött. A felnőtt csapat a középmezőny
végén a 11. helyen végzett. Nehezen szokott az új körülményekhez a megfiatalított Ifjúsági csapatunk is.
Az U- 16 és U-14 utánpótláscsapataink szépen helyt álltak. Jövőre remélhetően minden korcsoport előrébb végez.
A JFC felnőtt csapata jelentős átalakuláson megy keresztül a nyár folyamán. Többen távoztak, s helyettük új játékosok kerülnek hozzánk.
Horváth Mihály

Lányok Figyelem!!

Labdarúgást szerető fiatal
lányok jelentkezését várjuk. Hívunk benneteket egy
jó közösségbe. Megfelelő szakmai irányítás mellett egészséges és sportos

életmódra nevelés garantált. A feltételeket biztosítja az Arany Bácska egyesület. Jelentkezéseteket várja Fenyvesi Ferenc edző.
Telefon:0670/2009211

13. oldal

Várták a túrázókat az Ódor-tanyán
A hónap egyetlen túrájának megszervezésére
2016. június 26-án került
sor. Útvonal: Kéleshalom
Szarvastelep Ódor-tanya.
A 7,5 km-es távot a meleg
ellenére 14 fő részvételével teljesítették. Immáron
két babahordozós anyuka
is részt vett a túrán. Mind
az anyukák, mind a babák
nagyon élvezték az együtt
túrázást, sőt mindkét baba
a túra közben fél-fél órát
aludt is a hordozókendőben az anyuka hátán.
A túrázó csapat tagjai
ezúton szeretnék megköszönni Szabó Imréné
Erzsikének a finom pogácsát és Ódor Istvánéknak
a szíves fogadtatást és
vendéglátást, amit pihenés
képen töltöttek el náluk.

Európa-rekord közelében
Halász Bence 6
kg-os kalapáccsal
elért június 25-diki
eredményei önmagáért beszélnek. A
jánoshalmi származású, Dobó SE 19
esztendős bajnoka
kiváló sorozatot produkálva, három alkalommal is 80 méter
fölé repítette a szert.
A 81.39 méteres
dobás után a harmadik sorozatban a 81.88 méteres eredmény, majd a
negyedik sorozatban a 82 méter 64 centiméterre szállt kalapács is új egyéni és országos rekordot jelentett. Utóbbi eredménnyel pedig Bence megközelítette az alig 30 centiméterrel nagyobb Európa-rekordot is.

Csillag Erzsébet

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Jánoshalmi Méta Téma

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:  hétfő, szerda,
péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i

bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :
0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
Irodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

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!

Június
9.-én megrendeztük
a II. Jánoshalmi Métabajnokságot ahol 3
csapat vett
részt. A bajnokságon
kiváló mérkőzéseket
játszottak a
csapatok. A
bajnokság
első helyezettje talán nem okozott nagy meglepetést, azonban a 2. helyezésért kemény ki-ki
meccset játszott egymással a Méta Téma
Junior és a Szakiskola csapata. A végeredményt néhány pont döntötte el. Nagyon
büszkék vagyunk az eredményre és a csapatokra, jövőre reméljük, újabb játékosok
is csatlakoznak a versenyhez, és legalább
ilyen hangulatú játékot játszhatunk.
Végeredmény:
1. Jánoshalmi Méta téma

2. Méta Téma Junior
3. Szakiskola
Bemutató játékot tartottunk a Hunyadi
iskola 8.-os osztályának is, ehhez Bátyai
Gáborné tanárnőt kerestük meg, hogy a
gyerekekkel kipróbálhassuk a játékot, így
június hónapban 2 alkalommal vittük el a
métát az iskolába. Ez a lehetőség sikeresnek mutatkozott, az osztályból 2 fiatal vett
részt Méta Témás játéknapon. Köszönjük
Éva néninek a lehetőséget!

J Á N O S H A L M I
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14. oldal

Sírásásban versengtek

Rendőrségi hírek!
N.E. jánoshalmi lakos feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki 2016. június
01-re virradóra a bekerített házának udvarából a nagykaput megrongálva eltulajdonított egy bárányt 15000 Ft értékben.
A helyszín megtekintését követő adatgyűjtés során felderítésre került, hogy a bárányt
R.D. helyi lakos tulajdonította el, aki azon
mát túl is adott. Az eltulajdonított állat az új
tulajdonosától lefoglalásra és a sértettnek
kiadásra került.
J.L. jánoshalmi lakos tett feljelentést K.B.
és társai helyi lakosok ellen, akik 2016.
06.02-án a délutáni órákban a Jánoshalma Kélesi utcában szóváltást követően tettleg bántalmazták őt és K.M. szintén helyi
lakost. Tekintettel arra, hogy a sértettek
sérülései 8 napon belül gyógyuló könnyű
sérülések a Jánoshalma Rendőrőrs garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt
folytatja a nyomozást.
G.I. helyi lakos tett bejelentést
2016.06.17-én az esti órákban, mely szerint a Jánoshalma Dózsa Gy. utcában lévő

munkahelye előtt lezárt elektromos kerékpárját ismeretlen tettes eltulajdonította. A
helyszín közelében a kiérkező járőr rátalált az ellopott járműre, megállapítható volt,
hogy azt K.A. helyi lakos tulajdonította el.
Az elkövető azonban annyira ittas volt, hogy
kihallgatása helyett intézkedni kellett a Kiskunhalasi Kórházba történő szállítására.
Az elmúlt időszakban több esetben folytattunk nyomozást olyan bűntető ügyekben,
ahol a sértettet mobiltelefonján egy letiltott
számról felhívják és egy telefontársaságra
hivatkozva közlik miszerint nagyobb összeget nyert náluk. A pénzhez jutás feltétele,
hogy rövid időn belül – amit általában 1 órában határoznak meg – egy bank automatánál az általuk megadott telefonszámokra
különböző összegeket kell feltölteni.
Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és
ehhez hasonló trükköknek ne dőljenek be
bármennyire is csábító a beígért összeg
nagysága, mert a végén nyeremény helyett
csak káruk fog keletkezni.

A sírásás: szakma, még akkor is, ha valójában nem számít annak. Az első magyarországi sírásóversenyt június elején rendezték Debrecenben, a Temetőfenntartók
és Üzemeltetők Egyesületének szervezésében, konferencia és kiállítás keretében.
18 két főből álló csapat mérkőzött meg egymással.
A csapatok feladata volt: kiásni egy sírgödröt, aminek adott paramétereknek kellett megfelelnie, majd be kellett hantolni azt.
A két egyszerűnek tűnő folyamatnál
azonban számított az idő, a méret, számított a kivitelezés minősége, de még a
sírásók megjelenése is. Az olyan apró részletekről nem is beszélve, hogy a kihantolt
föld a sírhoz képest hány centire lett felhalmozva.
A kegyeleti munka ezen végső fázisa rettentő testi - és „élesben”, lelkierőt, ügyesséGyerekkoromból úgy emlékszem, a sírásók mindig
kaptak pálinkát, kolbászt és egy kis zsebpénzt a temetés
után. Ma kiderült: a szakmának ez a romantikája tökéletesen eltűnt. Ahogy az egyik szervező fogalmazott a verseny előtt néhány nappal egy nyilatkozatában: egész
Európában mindenhol fejlettebb a gyászkultúra, mint
nálunk, Magyarországon húsz éve megrekedt. És ezért
nem tisztelik a sírásók munkáját. Hozzátette, hogy többek között éppen ezért rendezték meg ezt a versenyt,
hogy felhívják az emberek figyelmét erre a szakmára.
Mára maradt a hivatalos fizetés, ami nem túl jó, egy
cégvezető szerint emiatt nagyon nehéz embert szerezni. Senki nem akar sírásó lenni. És azért szomorú, hogy
alacsony a megbecsülése a szakmának, mert szinte a
legfontosabb pozíció: ők találkoznak az ügyféllel, az ő
munkájuk alapján ítélik meg az egész vállalkozást, ha ők
hibáznak, az egész cég megérzi.
Gratulálunk Beretka Norbertnek és Czimber Attilának
ezen a köznapi ember számára rendhagyónak tűnő versenyen való szerepléshez. Ezzel is öregbítették Jánoshalma hírnevét. Köszönjük!
b.s.

Ne váljon áldozattá!
Ne engedjen be idegent
háza udvarába és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és
lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
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 kérjék 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

2016. július

Az utóbbi időben számtalan
esetben estek áldozatául csalóknak helyi lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat
egyáltalán nem, vagy csak ros�sz minőségben kapták meg,
illetve esetenként nem a várt
tárgy volt a csomagban.
A csalók akkor nem küldenek semmit,
ha előre átutalással megkapják a hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény
akkor szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a csomagban, vagy
nem a várt minőségű a termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen vásárlásoknál,
részesítsék előnyben a biztonságos web
áruházakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan portált válas�szanak, ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető!

OrvosiCsakügye
let
SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill.
az ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn ill. az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:
Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

2016. Július: 1. Dr. Csoboth Johanna, 2. Dr. Mikó Attila, 3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr.

Csoboth Johanna, 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Szűcs Kornél, 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Gregó Sándor, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Csoboth
Johanna, 12. Dr. Csoboth Johanna, 13. Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15.
Dr. Gregó Sándor , 16. Dr. Szűcs Kornél, 17. Dr. Szűcs Kornél, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Gregó Sándor , 20. Dr. Gregó Sándor , 21. Dr. Gregó Sándor, 22. Dr. Mikó
Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Mikó Attila, 25. Dr. Gregó Sándor, 26. Dr. Gregó Sándor, 27. Dr. Szűcs Kornél, 28. Dr. Gregó Sándor , 29. Dr. Mikó Attila , 30. Dr. Csoboth
Johanna, 31. Dr. Csoboth Johanna.
2016. Augusztus: 1. Dr. Csoboth Johanna , 2. Dr. Gregó Sándor, 3. Dr. Szűcs
Kornél, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Gregó Sándor.

get, és kitartást igényel – erről a szemlélődő civilek a helyszínen
győződhettek meg. Ott azt tapasztalhattuk, hogy akik az elsődleges híradások alapján afféle „jópofa” marketingfogásnak látták
a megmérkőzést, végül szinte maguk is megizzadták a kemény
munka látványát. A sírgödröt nem csupán az ásás ideje, de esztétikum, munkavédelem, precizitás szempontjából is értékelte a zsűri, csakúgy, mint a visszahantolás idejét, és minőségét.
Morbid bár talán így írni a legszomorúbb események névtelen
főszereplőiről, de lelkesen, vidáman, és hallatlan kötelességtudással dolgoztak együtt, egymás „ellen”.
A Csényi és Társa Kft. munkatársai sajnos az idővel nem igazán jól gazdálkodtak, viszont az elvégzett munkájuk minősége kivívta a bírálók és a jelenlévő újságírók elismerését. Mint az
egyik versenyzőnk elmondta: inkább a minőségre koncentráltak.
Az index.hu munkatársa így jellemezte egyik kedvenc csapatát, a Csányi és Társa Kft-t Jánoshalmáról, Temetkezési Vállalkozás két tagját. Tökéletes, csodálatos két karakter, a csinos,
formára nyírt bajuszkával, hajjal, ruhával, mindennel. Mintha a
Négy szoba című filmből léptek volna elő, náluk benne éreztem
a pakliban, hogy a versenyásást-temetést összekötik egy „ügy
megnyugtató lezárásával”. Hozzáteszem, szerintem egyértelműen ők csinálták a legszebb hantot, még akkor is, ha más csapatok négy sarokra tűzött fekete céges zászlókkal, hantba szúrt
szegfűkkel próbáltak trükközni.

Szigorodó büntethetőségi tételek

Július első napjaitól – indokolt esetben – akár egy 12 éves gyereket is őrizetbe vehetnek a rendőrök. Az a felnőtt viszont büntetlen maradhat, aki csőre töltött pisztollyal várja a lakásába éjjel, csoportosan érkező rablókat. Jogászok szerint az új büntetőtörvények
könyörtelenül szigorúak.
Jogosnak számít az önvédelem akkor, ha valakit a saját lakásában éjjel, fegyveresen vagy csoportosan támadnak meg, vagy
már akár a kertjébe fegyveresen behatolnak. Ez annyit jelent, hogy
büntetlen marad, akit megtámadtak, bármilyen módon is védi meg
önmagát és a vagyonát.

Eddig a 14 év alatti gyerekek nem voltak büntethetők. Ezután
a 12 éven felüliek felelősségre vonhatók nemcsak az olyan különösen súlyos bűncselekmények miatt, mint az emberölés vagy a
halált okozó testi sértés, de rablás és kifosztás miatt is, ha azt jelentős értékre, csoportosan vagy bűnszövetségben követik el.
Szigorúbb büntetés vár a hivatalos személyek vagy közfeladatot
ellátók elleni erőszakért.
Kitiltják a fékezhetetlen drukkereket Kifejezetten a meccseken
általános jelenséggé váló huliganizmus ellen akarnak fellépni a
sportrendezvény látogatásától való eltiltás jogintézményével.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

Jánoshalma Város Önkormányzatának
lapja
Megjelenik: havonta

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Alapító: Jánoshalma Város Önkormányzata
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Kiadja: Zsikor Bt. Ügyvezető Blázsik Sándor
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szerkesztőség címe: 6440 Jánoshalma, Béke
tér 1
E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Készül: Kópia Nyomdaipari Kft. nyomdájában,
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla Kiskunhalas,
Bükkönyös u. 6.

AKCIÓ 2016.07.04-TŐL A
KÉSZLET EREJÉIG.
BAROMFI PÁRIZSI:
349.-/kg
UHT TEJ 1/1 1,5% :
139.-/lit.
TCHIBO FAMILY 250GR: 399.- 1596.-/kg
PEPSI COLA 2,5L:
339.- 136.-/L
KRISTÁLYCUKOR 1/1: 240.-/kg

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. Terjesztést a kiadó saját
hálózata végzi. Megvásárolható Jánoshalma nagyobb
üzleteiben

Petróczky Ferenc

ELŐHŰTÖTT CSIRKEHÚS:

(Dózsa György és Rákóczi utcai boltban)

CSIRKE FAROS COMB
CSIRKE ALSÓ COMB
CSIRKE FELSŐ COMB
CSIRKE SZÁRNY
CSIRKE HÁT
CSIRKE MELLCSONT
CSONTOS CSIRKEMELL
EGÉSZ GRILLCSIRKE

399.-/kg
420.-/kg
420.-/kg
399.-/kg
100.-/kg
100.-/kg
999.-/kg
560.-/kg

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

Jánoshalmi
Önkormányzati
Tűzoltóság hívószáma:
06-77/401-070

Anyak önyv i hír ek
2016. június hónapban
született:

Kolompár Martin Miklós (Anyja neve:
Kolompár Edina), Rostás Szabrina,
(a.n: Rostás Melinda), Csámpai Dzses�szika, (a.n: Oláh Petra Ráhel), Bogdán
Linetta, (a.n: Csámpai Kitti), Szolcsán
Melissza Lorina, (a.n: Kőrös Melinda),
Balogh Bíborka, (a.n: Tárnoki Barbara),
Szatmári Mirjam (a.n: Burszki Ibolya).

Házasságot kötött

Tanyi Imre és Schumi Julianna Veronika
Gál Ákos és Sári Tímea

GRATULÁLUNK!

