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Szent István ünnepe városunkban
Jánoshalma Városi Önkormányzat
szervezésében
kenyérszenteléssel kezdődött az ünnepi megemlékezés.
mely kiállítás megnyitót követően az Imre Zoltán Művelődési Központban folytatódott.
Itt Czeller Zoltán polgármester ünnepi beszédét követően kitüntetések átadására
került sor. További részleteket
a 2. oldalon olvashatnak, és az
ünnepségen készült felvételeket megtekinthetik a Bácska
Gyöngye - Jánoshalma facebook oldalán

Nyári emlékek

A Kálvária temető kápolnája, amely ravatalozóként is szolgál, nagyon
rossz állapotban van. Ezért szeretnénk azt a rendbe hozni. Szükséges
a tetőt lecserélni, a repedéseket megszüntetni, újra festeni. Ez azonban
több mint 3.000.00 Ft-ba fog kerülni. Ezért gyűjtést hirdetünk a felújításra. Köszönettel elfogadunk minden adományt: a plébániai irodában, vagy
a plébánia folyószámlájára (Számlaszám: Római Katolikus Plébánia, OTP
11732129-20034553-00000000 ). Vállalkozók az adományt költségként elszámolhatják. HA összefogunk, megújulhat városunk egyik kiemelten szép és fontos épülete. Isten áldjon meg minden adakozót!
Sándor atya plébános

Szeptember elején fájó szívvel gondol vis�sza az ember a szép nyári napokra, a családdal, barátokkal megtett kirándulásokra, táborozásokra, vagy csak egy közösen eltöltött hétvégére, együtt elfogyasztott ebédre. Sokak számára ilyenkor megnyílik a nagyvilág. Az utazni vágyók egyik része újabb és újabb helyeket
keres fel, míg sokan visszamennek oda, ahol
már sokszor voltak.
A jobb oldali felvétel arról tanúskodik, hogy a
Hunyadi iskolások inkább az utóbbihoz tartoznak. Az idei nyáron sem maradt ki úti tervükből
Erdély és a csíkszeredai testvér iskola felkeresése. Erről szóló beszámolójukat a 8. oldalon olvashatják.

Tanévindító gondolatok

A vizuális figyelem impulzusai

Eljött a szeptember. Hogy múlik az idő! Mögöttünk a szép nyár. Előttünk dolgos jövő. Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél? „Minden út, a leghosszabb is, az első lépés megtételével kezdődik, de mindegyiket meg kell tenni ahhoz, hogy célhoz is érjünk”.
Szeptember elsején az iskolákba érkező minden gyerek jelent valami meglepetést. Van, aki egyetlen nyáron fejjel magasabbra nőtt, van, aki szerecsenfeketére barnult, s van, akin éppen az a meglepő, hogy semmit se változott. De valami újat mindenki hozott magával: nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét. Mindezen gondolatok a Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanévnyitóján fogalmazódtak meg.
A 2016-2017-es tanévnyitókról a 8. és a 10. oldalon olvashatnak többet. Az előbbiben a katolikus iskolát, míg a második tudósításban a Szakiskolát
érintő újdonsággokkal ismertetjük olvasaónkat.

Augusztus 20-án az ünnepi programok keretében „Vizuális figyelem spontán impulzusai” címmel nyílt kiállítás Dr. Benda Dénes fotóiból. A megnyitón Czeller Zoltán polgármester méltatta a képeket, Hardy Horváth Mária
és Juhászné Zelei Judit művészi munkájukkal tették még emlékezetesebbé
a megnyitót.
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2. oldal

Szent Istvánra emlékeztünk
Augusztus 20-án magyarságunk egyik kiemelkedő napját ünnepeljük. Az ünnep az idők során több elnevezést is
kapott, nevezzük István király ünnepének, új kenyér ünnepének, államalapításunk napjának. Az új kenyér ünnepe, amikor is megköszönjük minden földművesnek, aki
szántott, vetett, és azért dolgozott, hogy minden magyar
embernek kenyér legyen az asztalán. István király ünnepe, azé az első királyé, aki hitet tett a kereszténység mellett.

Így tettünk mi is az ünnep napján. Miután a Gazdakör képviselői elhelyezték a
főhelyre a megszentelt új kenyeret, elsőként Tanyiné Schumi Julianna saját versével tisztelgett az ünnep kapcsán az elődök előtt.
Czeller Zoltán polgármester ünnepi beszédében kérte a jelenlévőket, hogy
érdemes történelmi utazást tenni a múltba
a mai nap aktualitása kapcsán, mert fontos
üzenetet hordoz a mai kor emberének, nekünk. Erre a rövid utazásra
hívta az ünneplő közönséget, s mindannyiunkat.
Majd így folytatta: „Nyugat és Kelet Európa mai helyzetében
nagyon komoly eltéréseket találunk. Ezek nemcsak a gazdaság fejlettségének fokán, vagy a béreken mérhetőek le, hanem a hit és a nemzeti öntudat
terén is. Pedig az alapok hasonlóak voltak, Európa országai évszázadokon keresztül keresztény monarchiák voltak, néhány
városköztársaságot, vagy Svájcot leszámítva. A sikeres európai államalapítások általában a magyar Szent István királyhoz hasonló kvalitású uralkodókhoz kötődtek. Franciaországban a Meroving Klodvig, a Karoling Nagy Károly, majd Németországban I.
Ottó császár, a cseh Szent Vencel, a lengyel Boleszló, de itt említhető az orosz Szent Vlagyimir is. Közös jellemző volt, hogy részben még pogány törzsi területek egyesítésével, a katolikus egyházra
támaszkodva alapítottak stabil monarchiákat, amelyek máig is léteznek, még ha államformájuk azóta már változott is. Magyarországon
a kereszténységnek már a honfoglaláskor is voltak hagyományai az
itt élő népességben, de Árpád magyarjai számára sem volt teljesen
ismeretlen. A honfoglalást követő évszázadban több magyar előkelő
fejedelem, Árpád-házi herceg is megkeresztelkedett Bizáncban, de a
döntő fordulatot Géza fejedelem inkább csak névleges megkeresztelkedése hozta el, aki keménykezű feleségével, az erdélyi Gyula szintén keresztény leányával, Sarolttal együtt látott neki a törzsi területek
egyesítésének, amit fia Vajk, a későbbi Szent István zárt le 4 évtizednyi uralkodása alatt. Magyarország ekkor lépett be az európai keresztény nemzetek közösségébe, amelynek jelképes elismerése volt az
első ezredfordulón István királlyá koronázása a Pápa által küldött
koronával, illetve a német császári családból származó Bajorországi Gizella hercegnővel kötött házassága. Ezen államalapító-államépítő munkát számos királyunk folytatta, Szent László, Könyves Kálmán,
III. Béla, IV. Béla, Károly Róbert, Nagy Lajos, de ebbe a sorba állíthatjuk Hunyadi Mátyást is, utolsó előtti nemzeti királyunkat.
A mohácsi tragédiáig csak a Tatárjárás volt képes megrengetni a
Magyar Állam alapzatát, és az is tény, hogy hazánk a 90 ezres tatár
horda pusztítását még viszonylag gyorsan kiheverte.
Mi volt a stabilitás alapja?
Ekkor a mai értelemben vett nemzettudat még nem létezett, de
ezen államok közös jellemzője volt a nyelvi-kulturális azonosságok
összetartó ereje. Fontos szervező erő volt a Katolikus Egyház és a
dinasztikus elv is, amely évszázados stabilitást adott az államhatalomnak.
Ezen államszervező elvek sokat változtak a modern korra, kialakult a modern nemzettudat a XVIII-XIX. század folyamán, veszített
jelentőségéből az egyre visszább szoruló Katolikus Egyház, megbukott a dinasztikus elv, Európa legtöbb országa ma már köztársaság,
de a legnagyobb változásokat a 20. század hozta. Kelet-Európa kommunista uralom alá került, amely egyház és nemzetellenességével
lerombolta a hagyományos társadalmakat, nyugaton pedig a liberalizmus térhódítása okozott talán helyrehozhatatlan károkat. Ez nem egy
fikció, nem az én, vagy a hozzám hasonlóan gondolkodók rögeszméje, hanem sajnálatos tények. Néhány bizonyítékot sorolok fel, ami
mindezt szemlélteti. Üres templomok, felbomló családok, feledésbe
merült nemzeti hagyományok, mind-mind a társadalmat eddig stabilan összekötő szálak felbomlásának tünetei. Az üres templomok látványa meglehet, csak a vallásos érzületű embereket keseríti el, de a
többi tényező a társadalom egészét negatívan érinti. Tragikus népesedési helyzet, vészesen kevés születő gyermek, elöregedő társadalmunk, szinglikultúra, -és még sorolhatnám a liberalizmus „áldásait”-mindez előrevetíti annak a világnak a teljes eltűnését, amit gyermekkorunkból még jól ismerünk.
Milyenné válik egy társadalom, ha ezek a tünetek jelen vannak?
Elveszíti életerejét, elpuhul, elfárad, elöregedik. Ilyenné válhat Európa, miközben határain túl erőtől duzzadó, ugyanakkor szegény államok sorakoznak, ahonnan a háborúk és/vagy a szegénység elől milliós tömegek tartanak az anyagiakban gazdag, de lelkében legyengült vén kontinens felé. Gondoljunk bele; ahogy az észak-afrikai és
közel-keleti kereszténység szinte eltűnt napjainkra, pedig még a
muzulmán hódítást követően évszázadokig ők alkották a többséget!
Európára is ez a sors vár?
Európa közepén még van remény, látható némi nemzeti ébredés,
bár a demográfiai helyzet tragikus, de a térség vezetői nem a muzulmán világból milliószámra érkező gazdasági bevándorlók befogadásában látják államaik jövőjét, ennek érdekében a nemzeti hatásköröket elvitató brüsszeli vezetéssel is vállalják a konfliktusokat. Közös
érdekeiket felismerve életet leheltek a Visegrádi Együttműködésbe
és a V4-ek több másik közép-európai országot is maguk mögött tudva közös erővel lépnek fel. Abszurd, de ki kell mondani, a kommunizmus nem végzett akkora rombolást a lelkekben, mint a nyugati „jóléti”, fogyasztó társadalom és a féktelen liberalizmus.
Magyarország ma azért létezhet még, mert az előttünk járó nem-

zedékek, amikor kellett, akkor kiálltak ezért az országért, és megőrizték azokat az alapokat, amelyeket Szent István tett le. Voltak előttünk nemzedékek, akik életüket áldozták az országért. Voltak, akik a
puszta kezükkel építették újjá az országot és voltak, akik törvényekkel, reformokkal tették ugyanezt. Voltak nemzedékek, akik egész életükben idegenek irányítása alatt éltek, és amelyekre mások kultúráját, nyelvét, vallását kényszerítették a saját hazájukban. Voltak nemzedékek, akik állandó rettegésben, veszélyben, fenyegetésben éltek.
Meggyőződésem, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket az
évszázadokon át megélt, áldozatokat és nemes tetteket!
A mi nemzedékünk eddig elmondhatja, hogy a béke évei, a hétköznapok építő munkája jutott mindennapi feladatul. Tettük a dolgunkat, felelősséggel, legjobb tudásunk szerint azért, hogy a napi munkánknak látható eredménye legyen, hogy gyarapodjanak elődeinktől
ránk hagyott közösségi értékeink. Nem kizárólag csak az önkormányzati törekvésekre és eredményekre gondolok, nem csak azokra a fejlesztésekre, amit a település vezetői a városunkért végzett munkájukkal elértek az elmúlt években, bár kétségkívül ezek azok, amelyek
a legszembetűnőbbek, amelyek hasznából csaknem az egész város
lakossága részesül. Emellett ki szeretném hangsúlyozni, hogy élnek
és dolgoznak közöttünk a gazdasági élet, az ipar, a mezőgazdaság,
a kereskedelem, a szociális szféra, az oktatás, a közművelődés, az
egészségügy, a sport, a közbiztonság, a közszolgálat területén kitűnő eredménnyel tevékenykedők. Szép számmal vannak közöttünk,
akik azon fáradoznak, hogy Jánoshalma jól látható legyen Magyarország térképén, hogy személyesen, vagy cégük által országosan
is jegyzett eredményeket érjenek el, és nem utolsósorban, hogy az
itt élőknek munkát, tisztes megélhetést adjanak. A mai napon is több
olyan önkormányzati és polgármesteri elismerést adok át, ami ennek
az építő munkának ékes bizonyítéka. A képviselő-testület 1993-ban
adományozott először kitüntető címeket, én 2013-ban alapítottam a
Jánoshalma városért emlékplakett adományozását. 100-at is megközelíti azoknak a személyeknek száma, akiknek a képviselő-testület
eddig elismerést adományozott, én magam a mai napon átadottakkal
együtt 21 személynek, intézménynek, illetve szervezetnek adtam elismerést, mert kimagasló teljesítmény nyújtottak Jánoshalmi viszonylatban, azoknak, akiknek az élete, munkája példaértékű. Szép számmal vannak, akik országos hírnévre tettek szert, és olyanok is, akik
Jánoshalma hírét vitték a világba. Van nekünk, Jánoshalmiaknak, kikre büszkének lenni!
Ezeket a jó példákat kell szem előtt tartanunk, ezekre az életerős,
ötletgazdag, tehetséges, a saját területükön eredményes emberekre lehet számítani abban, hogy közös erővel, összefogással háttérbe szorítsuk a frusztrált, sikertelenségükért, sorsukért másokat vádoló alakokat, csoportosulásokat, akik semmilyen kézzelfogható eredményt nem tudnak felmutatni, csak mások teljesítményét megkérdőjelezni, elégedetlenséget szítani, a közéletet mérgezni.
Külön örömmel tölt el, hogy a fiatalok között is egyre inkább akad
kiválóság, lehet, hogy még díjakban, tárgyi elismerésekben ez nem
minden esetben mutatkozik meg. De az már egyértelműen látszik,
hogy visszajönnek Jánoshalmára, itt akarnak élni, családot alapítani, a szüleik által megkezdett tevékenységet, a tradíciókat, a közösségi hagyományokat akarják folytatni, értékeinket gazdagítani. Nincs
ennél nagyobb öröm és megelégedettség egy szülőnek, egy közösségnek! Ezt tartom az egyik legfontosabb közéleti tényezőnek, nagyrészt rajtunk múlik, hogyan alakítjuk, de meggyőződésem, hogy ez
lesz a jövőnk záloga.
A másik lényeges tényező, ami befolyásolja a jövőnket már nem
csak egyedül rajtunk múlik. Szinte minden előttünk járó nemzedéket
próbára tett a történelem és minden nemzedék kiállta ezt a próbát.
Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a mi nemzedékünk sem kivétel,
nekünk a bevándorlás kérdése az aktuális próba. Ha most megkérdezném, itt a teremben ülők közül ki akar együtt élni olyanokkal, akik
nem becsülik az elért eredményeinket, akikről tudjuk, hogy támadják
a kultúránkat, akikről tudjuk, hogy nem őrzik majd a hagyományainkat, és nem tisztelik a törvényeinket? Más nyelv, más vallás, más kultúra gyermekei ők, akik minket, európaiakat nem tartanak magukkal egyenrangúnak, sőt! Világosan látszik, hogy a józan ész, a vallás, a társadalmi normák védelme több európai országban is veszélybe került az utóbbi években. Hol templomot alakítanak át mecsetté,
vagy rombolnak le, hol pedig annyira toleráns akar lenni a befogadó
ország a más vallásúakkal, hogy saját nemzeti közösségének parancsol megálljt. De ki akar olyan körülmények között élni, ahol megszűnik a mindennapok biztonsága, ahol a terrorfenyegetettség a hétköznapjaink részévé válik? Minden bizonnyal senki.
Az előző néhány év külpolitikai eseményei rámutatnak arra, hogy
nem csak hétköznapi, hanem történelmi feladatunk is van, ami hatalmas felelősséget ró ránk. Döntenünk kell, milyen jövőt választunk!
Bízom abban, hogy inkább olyan országot akarunk továbbra is
mindannyian, amely ezután is a Szent István által hátrahagyott alapokra, tehetséges, életerős magyar fiatalokra épül, akik elődeink
tapasztalataira, hagyományainkra támaszkodva, bennünket, idősebb
nemzedéket megbecsülve, velünk együtt gondolkodva folytatják az
általunk megkezdett munkát. Bízom a magyarok bölcs döntésében!” –
fejezte be gondoltait Czeller Zoltán polgármester.

Az ünnepi beszédet kitüntetések átadása követte, melynek fényét
és ünnepélyességét Hardy Horváth Mária csodás tolmácsolásában
előadott két remekmű emelte.
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kitüntetettjei
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Jánoshalma Város
Kiváló Pedagógusa címet adományozott Jáksó Lászlóné részére
Jáksó Lászlóné (szül.név.:
Repka Julianna)
1956. július 8-án
született Jánoshalmán.
1976. augusztus
16-án képesítés
nélküli tanítóként
kezdte
pedagógusi
pályáját a Kunfehértói Általános Iskolában. Egy év múlva
1977-ben sikeresen államvizsgázott a Bajai
Tanítóképző Főiskolán. 1982-ben áthelyezéssel Dusnokra került, ahol két évet töltött. 1984.
augusztus 1-jén újra Kunfehértóra, a korábbi
munkahelyére tért vissza. 1985. április 1-től
Jánoshalmán kapott állást, először állandó
helyettesítőként, majd ősztől alsó tagozatos
osztályfőnökként. 1989-ben analfabéta, roma
felnőtteket tanított a „Dolgozók Esti Iskolájá”-ban. Ugyanekkor alakult az iskolában a
túlkoros, hátrányos helyzetű tanulók számára
„Ifjúsági tagozat”, melynek szakmai vezetője
lett. Amikor a tagozaton történő oktatás megszűnt 1992-ben megírta a „Hátránykompenzáló program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére” című pályázatát, melyért
dicséretben és pénzjutalomban részesült.
Hosszú éveken keresztül az alsó tagozatos
tanulóknak irodalmi színpadot vezetett. 1995ben részt vett a „Gordon iskola tanári eredményesség tanulása” tréningjén. 1996-ban saját
anyagi fedezettel az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szociálpedagógusi diplomát
szerzett, gyermek- és ifjúságvédelmi nevelőtanári, valamint kriminálpedagógiai specializációval. Másodállásban a tanítás mellett a
helyi Gyermekjóléti Szolgálatnál családgondozóként dolgozott. 1999-ben közoktatási
vezetői szakvizsgát tett, majd 2004-ben számítógép-kezelői végzettséggel gazdagította
a tudását. 2006-ban „A kompetencia alapú
oktatási programcsomagok alkalmazása, szövegértés-szövegalkotás programcsomag az
1-4. évfolyamon” továbbképzési programban
vett részt. Iskolánkban mindig alsó tagozatos
osztályfőnökként dolgozott, nagy felmenő
rendszerben. Kis létszámú cigány osztályban
tanított 2 évig, majd évekig a Zsolnai József
által kidolgozott értékközvetítő- és képességfejlesztő módszerrel is. Mind a Mozaikos,
mind az Apáczais tankönyvekkel eredményesen tanított. Jelentős eredményei vannak a
hátránykompenzációs munkában, mindig
kiemelt figyelmet fordított a problémás, nehezen kezelhető gyermekekre. 2013. őszén
a tantestület megválasztotta az intézményi
tanács elnökének. Munkavégzését 40 évig az
alaposság, a pontosság, a töretlen szorgalom,
és a kitartó elhivatottság, kapcsolatait a jószívű kollegalitás jellemezte.
A négy évtizedes pedagógusi munkájának
elismeréseként javaslom Jáksó Lászlónénak
a „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
kitüntető cím adományozását.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
Jánoshalma Város
Egészségügyéért címet adományozott Dr. Ádámné Brecska
Mária jánoshalmi lakosnak
1968. március
12-én született
Kiskunhalason.
Jelenlegi munkahelye a jánoshalmi Védőnői
Szolgálat.
Hivatása iránt
elkötelezett,
munkáját elhivatottan megéli,
a feladatok megoldására mindig van ideje.
A közéletben is igen aktív, megteszi, amit
a szakmán belüli megújulásért tenni lehet.
Ismeretterjesztő tevékenységet folytat felvilágosítások, előadások, tanácsadások keretében, valamint plakátokon és honlapokon
keresztül is. Az egészséges életmódra nevelés jegyében előadásokat tart a szülők és
a diákok részére. A betegségek megelőzése
érdekében nemcsak a kötelező védőoltásokat
szervezi meg, hanem tájékoztatja az érintetteket a szabadon választható lehetőségekről
is, bemutatja azok előnyeit. Sikeres pályázati
munkájának köszönhetően az egészségmegőrzés fejlesztéséhez eszközöket nyert a

Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola
javára (Nutrikid táplálkozás). Együttműködése, közvetlensége a szülőkkel, pedagógusokkal, más szakemberekkel példaértékű. Nagy
figyelmet fordít a tanulók szűrése nyomán
felmerülő problémák megoldására. Munkáját
a tanulókkal való személyes törődés jellemzi,
támogató, segítő attitűd, gyermekkel, szülőkkel, kollégával egyaránt. Érzékeny az aktuális
problémákra, azok megoldásában konstruktívan, magas szakmai színvonalon együttműködik. Tudása, terhelhetősége, innovációs
munkája figyelemre méltó.
Nevelőtestületünk teljes közössége nevében
kérjük Jánoshalma Város Képviselő-testületét, hogy Ádámné Brecska Máriát, hivatása
iránt elkötelezett, kimagasló tevékenységéért,
a „Jánoshalma Egészségügyéért” címmel
tüntesse ki.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
Közszolgálatáért címet adományozott Szabó Gáborné jánoshalmi lakosnak
1958. április 5-én
született Jánoshalmán. Jelenleg
a
Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatalánál
dolgozik.
Szabó Gáborné
Taskovics Mária
Magdolna 1990.
január 2-től Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalánál
dolgozott szociális ügyintézőként. 2008.
évben a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán
általános szociális munkás végzettséget
szerzett. A közszolgálatban eltöltött 26 évből
23 évet a Polgármesteri Hivatalnál, 3 évet a
Járási Hivatalnál dolgozott szociális területen.
A járások munkájának megkezdésekor 2013.
január 1-től áthelyezéssel a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatalához került szintén szociális ügyintézőnek. Közösséget szolgáló munkája során
folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas
színvonalú szakmai munkát végzett. Ügyintézői tevékenységét élet hivatásának tekintette,
azt mindig a legnagyobb odaadással, a rászoruló ügyfelek iránti mély empátiával végezte. A
közszolgálati jogviszonyban töltött 26 év alatt
szakmai feladatait kiváló végezte, felkészültségét az is mutatja, hogy a határozatai elleni
fellebbezések száma minimális volt és a II.
fokú elbírálás során az I. fokú általa lefolytatott eljárás törvényessége minden alkalommal
bizonyítást nyert. Munkájának minősítése
minden alkalommal kivételes volt. Munkatársaival mindig nagyon jól együttműködött,
az ügyfelekkel, társszervek képviselőivel kiváló kapcsolatot alakított ki. Magánéletében,
családjában is példamutató életet él. Mindig
szakszerű tájékoztatást adott az ügyfeleknek,
annak érdekében, hogy azokat a támogatásokat, amelyekre jogosultak igénybe tudják
venni, a jánoshalmi szociálisan rászorultak,
munkanélküliek helyzetének javítását kiemelt
feladatának tekintette. Életrajzából látható,
hogy élete, tevékenysége során kiváló közigazgatási munkát végzett. Mivel idén nyugdíjba vonul, ezért még nyugdíjazása előtt
javasoljuk a kitüntetés elnyerésére.
Élete, munkaviszonyai alatt végzett tevékenységei és az utóbbi 26 év szociális szakigazgatás terén végzett eredményes munkája alapján intézményünk javasolja Szabó Gáborné
számára a „Jánoshalma Város Közszolgálatáért” cím odaítélését.
Jánoshalma Város Képviselő-testülete Jánoshalma Város
Sportjáért címet adományozta
Bátyai Gáborné jánoshalmi lakosnak
1960. december
26-án
született. 1981ben
kezdett
el tanítani a
jánoshalmi általános iskolában, ahol jelenleg is dolgozik.
Diplomáját a
Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán szerezte orosz nyelv és
testnevelés szakon. Városi sporttevékenységét nem sokkal a diploma megszerzése után
kezdte el aerobik foglalkozások megtartásával. Elvégezte az aerobik oktatói, majd edzői
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képzést a testnevelési egyetemen, majd gyógytestnevelői és masszőri képesítést is szerzett.
A kelet-magyarországi és országos diákolimpiai
döntőkön értékes helyezéseket és érmeket szereztek. A verseny aerobik mellett több mint 30
éve szervez és tart aerobik foglalkozásokat. Az
eltelt 30 év alatt több száz gyermeket ismertetett
meg a vízben való mozgás jótékony hatásaival,
illetve tanított nem úszni, megszerezte az úszás
edzői képesítést is. Magyarországon több mint
300 aerobik diákversenyzője ismerhette meg
Jánoshalmát 2004-ben, amikor az Aerobik Diákolimpia Kelet-magyarországi döntőjét szervezte
meg a versenyzők és vezetőik megelégedésére.
2008-ban megkapta Jánoshalma a Magyar Aero-

bik Kupa rendezési jogát. Tíz évig szervezte és
rendezte a hagyományos nagy sikerű Tánc és
Aerobik Gálát, majd az utóbbi években az Aerobik és Hastánc Gálát. Nagy sikerrel mutatkoztak
be a nemzetközi Suzuki Aerobik Kupa versenyen. A városi egészséghét aktív résztvevője
bemutatókkal és előadásokkal. Az iskolai Wellness Nap szervezője és rendezője. Részt vesz
csoportjaival az iskolai, városi ünnepségeken
(pl.: Jánoshalmi Napok). 2014. november 23-án
a Magyar Látványtánc Szövetség által Budakalászon rendezett Országos Őszi Kupán a jánoshalmi aerobikosok és hastáncosok három arany és
egy különdíjat nyertek.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „Az Év Vállalkozója” díjat
adományozott Szlávik Gyula jánoshalmi lakos részére
1956. július 3-án
született Jánoshalmán. Eddigi kitüntetései, elismerései: „Pro Scola” díj.
Családi vállalkozása 10 embernek
biztosít
munkát,
melynek állandó
fejlesztésével,

bővítésével nemcsak arra törekszik, hogy minél több munkaerőt foglalkoztasson, hanem
városunk gazdasági életének fellendítését is
fontosnak tartja. Rendszeresen támogatást
nyújt nemcsak intézményünk részére, de városi
rendezvények megvalósításához, azok színvonalának emeléséhez. Támogató tevékenysége
nemcsak anyagiak biztosításában nyilvánul meg,
hanem a szervező és megvalósító munkában
is részt vesz. Mindig a közösség érdekeit tartja
szem előtt, akkor is vállal áldozatot, ha személyesen nem érintett a problémában. Nem a számára
felesleget adja, hanem amire a közösségnek
szüksége van, s ezért semmilyen hálát, előnyt
nem vár. Érzékenységét példaértékűnek tartjuk,

amikor a mai világban főként a pénz és az anyagi
javak birtoklása jelenti a társadalmi rangot, nem
a jótékony adakozás. Családjáról való gondoskodásban, a közéletben való megjelenésében
szintén példát mutat.
A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Nevelőtestülete teljes közössége nevében
kérte Jánoshalma Város Képviselő-testületét,
Szlávik Gyula részére „Az Év Vállalkozója” kitüntető díj adományozására.

érdeklődők számára. A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület megalakulása óta számos ponton
kapcsolódott az önkormányzati rendezvényekhez, tevékenységével színesítette a város kulturális életét.

de vevőik közé tartoznak autó- és hadiipari beszállítók, légi-, vasúti-, és közúti járműveket gyártó vagy karbantartó vállalatok is. Termékskálájuk
alapja, - egyben a fő profiljuk - egy öt típusból álló
hengeres rezgéscsillapító család, amelyből heti
400 ezer darabot állítanak elő és értékesítenek
Európa különböző országaiban. Megrendelőik
egyedi kéréseit minta vagy gyártási dokumentáció alapján műszaki tanácsadással együtt tudják
kielégíteni. Beépülő fém alkatrészekből és különböző elasztomerekből jelentős mennyiséget raktároznak, ezáltal a vevői igényeket azonnal, vagy
rövid határidővel tudják teljesíteni.
Jelenleg a gyártási folyamatok három telephelyen valósulnak meg. A központi üzemben kap
helyet a vulkanizáló és fémelőkészítő részleg,
ahol három műszakban folyik a termelés. Itt 20
db kompressziós és 13 db fröccs prés dolgozik,
amelyekkel a legmagasabb szintű minőségi követelmények is kielégíthetők. A korszerű géppark
mellett egy laboratórium is működik, ahol az
alapvető gumiipari vizsgálatokat (szakítószilárdság, nyúlás, sűrűség, keménység, vulkanizálási
folyamat időbeli változása) tudjuk elvégezni,
ezáltal a különböző keverékek a gyártóeszközökkel optimálisan összehangolhatóvá válnak.
A szerszámkészítő üzemben 12, szakmailag
jól képzett forgácsoló szakember kezeli azokat
a CNC vezérlésű szerszámgépeket, amelyek
segítségével a bonyolult geometriájú gumi-fém
gyártmányok is néhány munkanap alatt elkészíthetők. A vállalkozás alappillére egy olyan minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése,
fenntartása, (melyet Nemzetközileg elismert Tanúsító szervezettel tanúsíttatunk) mely rendszer
elemei az általuk előállított terméket végig kíséri
a beérkezéstől a kiszállításig, így biztosítva üzleti
partnereink bizalmának megtartását és erősítését, valamint új vevői kapcsolatok kialakítását. Az
árubeérkezéstől a kiszállításig vonalkóddal kísért
termékazonosítás valósul meg a cégnél, amely
a visszakereshetőség miatt az autó- és hadiipari
beszállítás követelménye. Alapvető cél, hogy a
megrendelői igényeket mind jobban kielégítsék
az európai normáknak megfelelő, kiemelkedő
minőségű termékek előállításával.
Azon túl, hogy lényeges szempontnak tekintik
a dolgozók minőségi munka iránti elkötelezettségét és szakértelmét, arra törekszenek, hogy
termék-előállítói, kereskedelmi rendszerükben az
emberi tévedés lehetőségét kiküszöböljék, a potenciális hibalehetőségeket megszüntessék, az
esetleges hibák előfordulását megelőzzék. Magas színvonalú, minőségorientált munkavégzést
várnak el minden dolgozójuktól, amit vezetőség
messzemenőkig támogat a szükséges személyi-tárgyi feltételek, és a megfelelő munkakörnyezet biztosításával. A dolgozók képzésével és
a rendszereik működésének fejlesztését segítő
ötletek megvalósításával elősegítik a folyamatos fejlődésüket, s ezáltal is javítják az általunk
előállított termékeink minőségét. Hosszabb távú
terveik közé tartozik egy keverőüzem kialakítása,
ahol a korszerű zárt keverővel végzett folyamat
során még pontosabban tudják a keverékeket
előállítani.
A családi vállalkozást alapító szülők mellett, szakmai végzettségük megszerzése után mindkét fiúgyermek ifj. Renner Tibor és dr. Renner Tamás is
hazatért Jánoshalmára, és a cégben dolgoznak,

mindketten egyedi tervekkel új elképzelésekkel.
Legújabb ígéretes fejlesztési elképzelésük az
egykori magyar DUTRA traktor új prototípusának
létrehozása, amely még fejlesztés alatt áll, de
ami iránt már ebben a fázisban is kormányzati,
minisztériumi szintű érdeklődés tapasztalható.
A család közéleti tevékenysége szerteágazó,
számos jótékonysági tevékenység támogatóiként
számíthatnak rájuk a jánoshalmi közösségek, a
sport, a labdarúgás iránti elkötelezettségük példa
értékű, nagyban segítik a városi sportpálya fejlesztési elképzeléseit.

Az elismerést Sere Mihály, az egyesület
elnöke vette át.

Jánoshalma Városért Emlékplakettet, és Oklevelet vett át a
Bácsgépker Kft
A
Bácsgépker
Kft-nek jogelődje
nincs, Andris József, és Andrisné
Horváth Ildikó a
„semmiből” próbált
működőképes családi vállalkozást
alkotni.
Főprofil a járműfenntartáshoz
kapcsolódik, magában foglalja a járműalkatrész
nagykereskedelmet, kiskereskedelmet, autók
javítását, az eredetvizsgálatot és a műszaki
vizsgát. Jelenleg a cégnek export-import aktív
kapcsolata van francia, német, lengyel, román,
bulgár horvát, török és olasz cégekkel.
A kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettek
a megfelelő gyártók, termékek felkutatására.
Hengerenkénti injektoros rendszert először az ő
műhelyükben szereltek autóba Magyarországon,
de a rendkívül dinamikusan növekvő lengyel autógáz piaccal is nekik volt először kapcsolatunk
az országban.
A Bácsgépker Kft. Magyarországon 30 autógáz
szervizzel dolgozik együtt, akiknek elsősorban
alkatrészeket adnak el. Szerveznek képzéseket,
megyei, regionális szinten, amely keretében a
cég munkatársai átadják a legújabb szakmai
információkat, ezen a területen országosan is
elismertek. Több tízezer autó fut az utakon, Angliától Romániáig, Norvégiától Szerbiáig, ami a cég
munkatársainak munkáját dicséri, köztük átalakított autók is.
2008-tól targoncákhoz kapcsolódó tevékenységbe fogtak, amit később egy új cégbe szerveztek,
a Phoenix Foklift Kft-be, amit a tanulmányai befejezése után Jánoshalmán családot alapító Andris
Árpád, a cégalapítók fia vezet.
Munkájuk jellegéből következik, hogy a cég elkötelezett a környezetünk védelme érdekében,
preferálják a környezetbarát autózást. A cég vezetése hitet tett amellett, hogy amennyiben lehetséges, az autósok tisztább energiával járjanak,
LPG-vel és CNG-vel, valamint javasolják a biometán alkalmazását a gépjárművek hajtóanyagaként, elkerülendő az ózonlyuk növekedése és
a szmog kialakulása a városi közlekedésben.
Nagyon fontosnak tartják a kollégák, a munkatársak megbecsülését. Vállalkozásuknál a rutinos,
évtizedek óta ott dolgozó munkatárs mellett, a
fiatal energikus szerelők is megtalálták helyüket,
így alkotnak egy jó csapatot. Nem csak összetartó munkahelyi közösséget igyekeznek teremteni, hanem az Andris család tagjai aktívan részt
vesznek a város közéletében, a cég évek óta
számos jótékonysági rendezvény egyik fő támogatója. Nevükhöz fűződik a Béke téri parkban, a
Polgármesteri Hivatal előtti Szeretet dobókocka
elkészítése, ami a cég támogatásából került elhelyezésre. Az óvodások és általános iskolások
által kedvelt kocka méreteit tekintve a világon
egyedülálló köztéri dobókocka.

Az elismerést Andris József, a cég vezetője vette át.

Jánoshalma Városért Emlékplakettet, és Oklevelet vett át a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület
A jánoshalmi Honvéd
Kaszinó Kulturális
Egyesület úgymond
a „helyi népakarat
szülöttje”!
A szervezet 1991ben alakult. A helyi
katonai
alakulat
1990-ben megszűnt,
és várható volt, hogy
a jogelőd Helyőrségi Művelődési Otthon is HM intézkedés alapján
hasonló sorsra kerül. A megszüntető parancsot
követően 48 órán belül több mint 2000 aláírást
gyűjtöttek össze a városban civilek és katonák,
hogy ezt a jól működő, a civil lakosság irányában nyitott művelődési intézményt ne zárják be.
A térség országgyűlési képviselője, a város polgármestere, valamint az intézmény igazgatója az
aláírásokkal együtt kereste meg a honvédelmi
minisztert. A közös akarat révén így jött létre az
országban elsőként egy katonai művelődési intézményből civil szervezet.
A jó példaként ezt követően az ország különböző
helyein alakult át hasonló módon a „tiszti klub”
civil szervezetté Debrecentől Nagykanizsáig,
Egertől Békéscsabáig.
Újdonság varázsaként igen népszerűvé vált a helyiek és a térség lakói számára is a Kaszinó, melyet a szervezet vezetői, munkatársai igyekeztek
kihasználni. Számtalan új közművelődési formát
és módszert vezettek be, rendezvények, programok kínálata igen szerteágazó és bőséges volt.
Néhány a teljesség igénye nélkül:
-Létrehozta a Honvéd Kaszinó a Luxor bárt.
-Kulturális közösségeket hozott létre és működtetett (pl. Mithras Kamarakórus, Mithras Jazz Vokal, CD-t, DVD-t adott ki, KI MIT TUD elődöntőig
juttatva).
-Helyi és térségi képzőművészek számára rendszeres bemutatkozási lehetőséget szervezett
tárlatok kiállítások formájában. (a legjobbak a
Stefánia Galériában is kiállíthattak!)
-Akreditált felnőtt képző szervezetként segítette
a helyi lakókat a szakmaváltásban, fiatalokat a
kompetenciafejlesztésben.
-Pódium sorozat színészei itt mutatkoztak be.
-Az un. Nánai zenekar a Kaszinó „kebeléből” indult és itt léptek föl rendszeresen.
-2010-től az előző igazgató, Sere Mihály, nyugdíjasként szervezi munkatársaival együtt az egyesület a közhasznú tevékenységét. A már bevált
formákon túl pl. a Minden Tudás „Egyeteme” c.
sorozatát.
-Korszerűen berendezett előadó termében NAVA
által hozzáférhetővé vált filmvetítések zajlanak.
-Informatikai képzések folynak kezdő számítógép
használók számára.
Egy fontos számadat: a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület programjainak, rendezvényeinek
eddig több mint 500 ezer látogatója volt!
Az Egyesület az év végére egy Fotó albumot,
valamint CD-t és DVD-t ad ki, amely az eltelt 25
és legsikeresebb programjait és rendezvényeit
szedi egy csokorba és teszi hozzáférhetővé az
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Jánoshalma Városért Emlékplakettet, és Oklevelet vett át a
KUNVIN Borászati Kft
A KUNVIN Kft-t
1991-ben
három
belföldi magánszeméllyel
közösen
alapították
meg,
akik a mai napig is
tulajdonosai a társaságnak.
A cég szőlőbirtokai
és borászati üzemei
a Kunsági borvidék
– Felső-Bácskai körzetében helyezkednek el, ott
ahol őseink – kihasználva a hely talaj és klimatikus adottságait – már az 1700-as évek óta termesztettek szőlőt és készítettek belőle bort.
A Társaság és kapcsolt vállalkozásának (KUNVITIS Kft.) kezelésében jelenleg több mint 300 ha
szőlőterület van, elhelyezkedésük Kéleshalom,
Jánoshalma, Kunfehértó, Mélykút, Bácsalmás.
A térségre jellemző szinte minden szőlőfajtával
foglalkoznak. A saját szőlőterületeken kívül több
mint 20 ha-t integrálunk és megközelítőleg 120
termelővel (kb. 200 ha) állnak szőlőfelvásárlásos
kapcsolatban.
Kéleshalmán az utóbbi évek dinamikus technológiai fejlesztések eredményeként rendelkezésükre
áll egy korszerű 150-200 t/nap kapacitású fehérborszőlő feldolgozó és egy 50-100 t/nap kapacitású kékszőlő feldolgozó.
Évente 4-5000 tonna szőlőt dolgoznak fel melyből 30-35000 hl bort, készítenek.
A kéleshalmi pincénél található még egy minden
igényt kielégítő borkóstoló helyiség és fedett
terasz is, ahol közel 40 főnek tudnak egyszerre
borkóstolót tartani és szükség szerint étkezési
lehetőséget biztosítani.
Jánoshalmán az 1937-ben állami közpincének
épült borászati üzemet, 1996-ban pályázat útján
vásárolták meg. Az üzem az elmúlt húsz évben
rengeteg fejlődésen ment keresztül. Teljes felújításra került a tárolótér, a borpince külső homlokzata, a kiszolgáló helyiségek, az irodák, és
új anyagraktár is épült. A telepen a korszerűtlen
szőlőfeldolgozót és présházat megszüntették és
a helyén kialakítottak egy 2500-3000 palack/órás
teljesítményű palackozó üzemet és egy készáru
raktárt, ahonnan az értékesítés történik. Kéleshalmáról a kierjedt új borok az első pinceműveletek
után beszállításra kerülnek a jánoshalmi üzembe
ahol a borok készre kezelése, és palackozása
történik a legkorszerűbb technológiával.
Számos magyarországi és külföldi borverseny
díjazottjai, boraikkal a dobogó minden szintjét
ostromolják, büszkeségük a 2011-ben díjnyertes
„Silenos” jégbor és az idén már háromszoros
Megye Bora díjas „Aureus” töppedt szőlőből készült bor. A cég új fejlesztése a Janka elnevezésű
különböző ízesítésű, kiváló asztali bor is, ami a
maga nemében egyedülálló. A Kunvin Kft közéleti
tevékenysége szerteágazó, számos jótékonysági
cél támogatói a városban, többek között a cég
éveken keresztül elkötelezetten támogatta a jánoshalmi labdarúgás ügyét.

Az elismerést Ádám Gyula cégvezető vette át.

Jánoshalma Városért Emlékplakettet, és Oklevelet vett át a
Renner Bt.
A családi vállalkozást Renner Tibor
és felesége, Renner Tiborné Margit
(Babi) alapította. A
cég présvulkanizált
gumi-fém termékek
előállításával
és
az ezek gyártásához szükséges
gyártóeszközök
készítésével foglalkozik. Termékeiket úgy az általános ipar, mint a
mezőgazdaság szereplői egyaránt alkalmazzák,

A Kiváló Pedagógus és a Jánoshalma
Sportjáért díj korábban, a városi Pedagógus Napon került átadásra. A többi elismerések pedig augusztus 20-án.

Az elismerést id. Renner Tibor vette át.

Jánoshalma Városért Emlékplakettet, és Oklevelet vett át a Zsikor Bt.
A Jánoshalmi Önkormányzattal Blázsik Sándor,
a cég alapítója, 1992. év elejétől volt szerződéses
viszonyban,
vállalkozásának
főtevékenysége a
munka és tűzvédelmi ügyvitel végzése
cégek, önkormányzatok részére. Ezt
a tevékenységet
a megyében másodikként kezdte
annak idején. Később a tevékenységet a Zsikor Bt. vette át és
mai napig végzi.
Az egyéni vállalkozás tevékenységi köre, személyes megkeresést követően, 1992. év végétől
bővült újságírással. A helyi és regionális lapokban
(Hunyadi Népe, Felső Bácska és Petőfi Népe)
rendszeresen jelentek meg Blázsik Sándor
írásai, tudósításai és fotói.
2006 őszén a vállalkozás átvette az önkormányzati lap kiadását. A minden hónap első péntekén
megjelenő Jánoshalmi Hunyadi Népe újságot
jánoshalmiak írják - jánoshalmiaknak, társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül. A cikkek
szerzői jóllehet nincsenek birtokában újságírói fogásoknak, riporteri eszközöknek, de hiszik: amit
megírnak, ha nélkülözi is a riporteri „fogásokat”,
érdekelni fogja a közvéleményt. Ennek szellemében ad tájékoztatást a város önkormányzatának,
intézményeinek, civil szervezeteinek életéből és
életmód vezetési tanácsokkal is segíti az olvasóikat. A lap szerkesztését, összeállítását, nyomdai
előkészítését és terjesztést teljes egészében
a Zsikor Bt. végzi saját erőből, a lapeladási és
hirdetési bevételekből és a társaság, más jellegű
tevékenységéből származó jövedelméből finanszírozza.
Elmondható, hogy más újságokkal ellentétben
nem csökkent az érdeklődés a Jánoshalmi Hunyadi Népe iránt, sőt inkább emelkedett. Jelenleg
a város 22 pontján kapható a Jánoshalmi Hunyadi Népe, elsősorban élelmiszerüzletekben. A
terjesztést, a nyomdából való szállítástól az árushelyekre való jutásig a kiadó végzi. A vállalkozó
külön érdeme, hogy a vidéken élő, Jánoshalmáról elszármazottak részére előfizetés formájában,
igény szerint is eljuttatja az újságot.

Az elismerést Blázsik Sándor cégtulajdonos vette át.
pmh
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Előtérben a helyi értékek Még megvásárolható
Lakó György életműve

(Jánoshalma, 1908. szeptember 26 – Budapest, 1996. július 15.)
Nyelvész, egyetemi tanár, az
Mint finnugor nyelvész főleg a
MTA rendes tagja. Apja Lakó
permi nyelvekkel, lappológiával
Gusztáv, a jó emlékű tanító volt.
és finnugor összehasonlító hangKözépiskolai tanulmányait a kistannal foglalkozik. Az ő szerkunhalasi gimnáziumban végezkesztésében és irányításával
te, ahol kitűnt különösen jó nyelkészült a felszabadulás utáni
vérzékével és nyelvtudásával.
magyar nyelvtudomány legnaJánoshalmán töltött gyermekkor
gyobb szabású finnugor nyelután, mint bölcsészettan-hallgavészeti vállalkozása: A magyar
tó a budapesti Eötvös József
szókészlet finnugor elemei c.
Kollégium tagja lett, ahol érdekkiadvány (1967). Skandináv
lődését elsősorban a finnugor
nyelvészeti munkásságának
nyelvészet kötötte le. Finnugor
nagyszerű alkotásai a Svéd
tanulmányait a helsinki, a tartui és a stockhol- nyelvtan (1948) és az első magyarországi
mi egyetemeken folytatta és fejezte be, s a tudományos jellegű Svéd – magyar szótár
finnugor nyelvészet kimagasló alakja és pro- (1969). Érdemei elismeréséül 1970-ben a
fesszora lett. Egy ideig a stockholmi egyete- Magyar Tudományos Akadémia rendes tagmen a magyar nyelv lektora. Magyarország- jai közé választották. Nemzetközileg is jelenra visszatérve rövid ideig tartó középiskolai tős kutatásainak eredményeit számos tudotanárság után az Országos Széchenyi Könyv- mányos cikk és könyv őrzi.
tár tisztviselője lesz, egyetemi magántaná1951-ben a Magyar Népköztársasári képesítést szerez, s a budapesti egyete- gi Érdemrend arany fokozatával tüntették
men ad elő.
ki. Lakó György tudományos tevékenysé1932-ben a rokon komi (zürjén) nép nyelvét gét a külföld is számon tartja és értéketanulmányozza a Szovjetunióban, 1933-ban li. Több finn és svéd irodalmi és tudomápedig a hívek között Lettországban és a lap- nyos társulat tagja, s 1968-ban megkapta a
pok között Lappföldön végez igen nagy fon- finn Oroszlán-Rend lovagja kitüntetését is.
tosságú szöveggyűjtést. Értékes nyelvtudo- Lakó György személyében a „kis” Jánoshalmányi munkásságáért a Magyar Tudományos ma egy nagy tudóst adott a magyar hazáAkadémia levelező tagjává választják, 1955- nak, aki nagy tudása mellett magával vitte a
től a Nyelvtudományi Közlemények szerkesz- tudomány világába a jánoshalmi nép öröktője, s 1956 óta pedig az Eötvös Lóránd Tudo- ségét: a lankadatlan szorgalmat, a munkámányegyetem finnugor tanszékének vezető ban való kitartást, az alkotáson való termétanára. Hosszabb ideig volt a Magyar Tudo- szetes örömet. De jánoshalmi örökség nála
mányos Akadémia Nyelvtudományi Intézeté- végtelen szerénysége és szülőföldjéhez való
nek is osztályvezetője.
ragaszkodása is.

A Jánoshalma anno egy hiánypótló kiadvány, a helyiek és elszármazottak körében is nagy érdeklődésre tarthat számot. A megjelent album egyediségét tekintve kiválóan alkalmas a múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti ismereteink bővítésére, illetőleg családtagjaink, barátaink
számára ajándékozás céljából.

Szépkorúak köszöntése
Két 90 éves jánoshalmi lakos köszöntésére került sor a közel múltban.

A képen láthatók: az ünnepelt Kiss Jánosné és fiai, Kiss Endre és felesége
Kissné Illés Erika, Kiss János és felesége Kissné Szobonya Csilla, valamint
Czeller Zoltán polgármester és Petróczky Ferencné a városi Önkormányzat
részéről

A könyvre a tavasz folyamán előfizetők átvehetik megrendelt példányaikat, illetve azok, akik új könyvtulajdonosok kívánnak lenni, a kiadó, Jánoshalmáért Alapítvány
céljainak támogatásával hozzájuthatnak a kiadványhoz.
A Jánoshalma ANNO kiadvány megvásárolható a
Polgármesteri Hivatal titkárságán Petróczky Ferencné,
Szűcs Lászlóné és Maráczi Nóra munkatársaknál.

Imre Zoltán
Művelődési Központ

A másik ünnepelt Kollár Istvánné, Jánoshalmán élő unokája, és dédunokája a jubilánst köszöntő Czeller Zoltán polgármester és Petróczky Ferencné
társaságában

Állampolgársági eskütétel

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!

A közelmúltban ketten fogadták meg esküjükkel, hogy Magyarország hű
állampolgárai lesznek. Egyikük Vajdaságból, Temerinből Prodanov Aleksandar volt, a másik pedig egyenesen Brazíliából, Sao Pauloból érkező
Rácz András volt. Ezúton is gratulálunk nekik!

Akik a szívünkben élnek tovább

„Már eltűnt régen a hajó Veled / és én még mindig kendőt lengetek. / S amíg a távolba réved a szemem, / arcod vonásait idézgetem. / Tengerverés csapdos a partokon, / benne hangod zenéjét hallgatom. / S a szélben, mely hajamba tép, / ott érzem még kezed melegét.”
/Wass Albert/
Ismét elveszítettünk két kiváló pedagógust. Augusztusban búcsúztunk és kísértük utolsó útjára Dr. Csépányi Nétuszné Terikét és Tótok Jánosné Verát. A kollégák, a szülők, tanítványok bizonyára sokáig megőrzik emléküket.A nagy emberi teljesítmények, életművek tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. Mindketten olyan tekintélyt vívtak ki maguknak, ami nem tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az ember külső megjelenésétől, hangerejétől, hanem az egyéniségében rejlik. Őszinte tisztelet övezte, övezi Őket. Rájuk emlékezünk.

Dr. Csépányi Nétuszné
Terpesen született 1941. december 5-én. 1967-ben
biológia-földrajz
szakos tanári diplomát szerzett , és
több mint tíz évet
tanított Székesfehérváron és Egerben. A szakma iránti szeretete, segíteni akarása, a hátrányos sorsú diákokkal szembeni
empátiája a gyógypedagógiai oklevél
megszerzésére is
sarkallta.
1980-ban állatorvos férjét követve került Jánoshalmára. Terike a helyi Általános Iskolában földrajzot és
biológiát tanított. Számtalan tanítványának adta át a
tananyag mellett az egymással való törődés, a szeretet, a megbecsülés tudományát is. 1988-tól városunk
első szakképzett logopédusaként folytatta áldásos tevékenységét. Sok gyereket tanított meg nagy türelemmel,
változatos és hatékony módszerekkel a hangok tiszta ejtésére, az írás és olvasás nehézségeinek leküzdésére. Nyugodt, kiegyensúlyozott, kellemes stílusával jó
hatással volt mindenkire, gyerekre és felnőttre egyaránt.
2004-ben ment nyugdíjba. A Hunyadi Iskola tanítvá-

nyai és kollégái szeretetüknek jeléül az „Aranyszavak
Díj”-at, a Kis Szent Teréz Óvoda a „Szívvel és lélekkel
a gyermekekért” díjat adományozta Terikének. Jánoshalma Város Képviselő Testülete kiemelkedő pedagógiai munkájának elismeréséül a „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címmel jutalmazta.
Nyugdíjba vonulása után óraadóként még évekig
dolgozott az óvodákban és a katolikus iskolában, mert
érezte, hogy szükség van a munkájára, tapasztalatára.
Terike nemcsak kiváló pedagógus volt, igényes külsejével „jelenség” is. Hiányozni fog a városi ünnepségekről. Segítésére, megértésére mindig. minden téren számíthattak családtagjai, barátai, ismerősei, szomszédai.
Nem volt haragosa. Kedves, bizalmat árasztó személyisége szeretetet, biztonságot sugárzott.
Ezt érezte Amerikában élő családja is, akik legközelebb álltak a szívéhez. Nagyon büszke volt lányára és
három unokájára, örült sikereiknek, aggódott életük alakulásáért. Megérhette, hogy két dédunokája közül az
elsőt a karjaiban tarthatta és a két kicsiről rendszeresen
kapott fényképekben szeretettel gyönyörködött.
A gyilkos kór őt sem kímélte, méltósággal viselte
és vállalta súlyos betegségét. Ez idő alatt mintát adott
hűségből, kitartásból, akaraterőből, szeretetből. Annak
ellenére, hogy családja Amerikában él, sosem volt
egyedül, barátaira mindig számíthatott. Most már hiába
kopogtatunk be Hozzá egy baráti beszélgetésre, nincs
aki ajtót nyisson. Hazatért Terpesre szeretteihez.
„ Az élet olyan, mint egy malomkő: vagy leőröl, vagy
kicsiszol, azon múlik, milyen anyagból van az ember.”Terike emléke gyémántként ragyog bennünk.

Tótok Jánosné

1943.
június 18-án született Bácsbokodon. A
bajai Felsőfokú Tanítóképző Intézetben
szerzett tanítói diplomát 1964-ben.
1965-ben költözött Jánoshalmára
férjéve. Az Általános
Iskolában kezdett
el dolgozni. Tanítói munkája majdnem teljesen Jánoshalmához kötődik,
42 évet töltött el a
pályán.
A „követelek tőled, mert becsüllek” elvhez ragaszkodott munkája során. Ahhoz tartotta magát, hogy senkit nem szabad becsapni azzal, hogy hamis szeretetből ne tárgyilagosan mondjon véleményt teljesítményekről, emberekről. Az igazságot mindenek felettinek tartotta. Tudta, az igazi pedagógus ott kezdődik, hogy hittel és optimizmussal közelít minden tanítványához. Vera az a pedagógus volt, akinek nemcsak hivatása volt a tanítás, hanem életcélja is. Nem
volt hajlandó lemondani egyetlen tanítványáról sem.
Következetes munkájával arra törekedett, hogy minden rábízott gyermek önmagához mérten a legjobb teljesítményt nyújtsa. Megkülönböztetés nélkül tanította a

kicsiket, különösen matematikában volt eredményes.
Munkáját mindvégig a fiatalos tenni akarás jellemezte. Egész pályája alatt fogékony volt az újra, szívesen
kapcsolódott be az új, alternatív programokba. Tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a belépő, fiatal kollégákkal. Észrevételei, tanácsai mögött nagy
pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott.
Nem volt közömbös az iskolai gondokkal szemben
sem, arra is volt energiája, hogy segítsen a problémák
megoldásában. Tette mindezt utánozhatatlan szerénységgel, megpróbált mindig a háttérben maradni. Következetessége, szigora humánummal párosulva valódi tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyerekek és szülők körében.
Munkája elismeréseként az oktatás és nevelés terén
végzett kiemelkedően eredményes és áldozatos munkájáért „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” címmel jutalmazták nyugdíjba vonulásakor 2006-ban.
Az iskolában elért sikerei, eredményes munkája segítették át a nehézségeken. Szívén viselte fiának életét
és sorsát. Nyugdíjba vonulása után csendes visszavonultságban, csak a családjának, különösen unokáinak
élt. Amikor szembesült súlyos betegségével, azt mondta, hogy belenyugszik a sorsába, de az unokái miatt még
néhány évet szeretne kapni. Sajnos csak néhány hónap
adatott meg. A bácsbokodi temetőben helyezték örök
nyugalomba. Vera elment, de itt maradt követendő példának pontos és lelkiismeretes munkavégzése, szakmai
felkészültsége, tisztességessége.
(kollégáik)
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Betakarítás
Augusztus végén megkezdődött a
Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit
Kft. saját nevelésű pritamin és fűszerpaprikájának betakarítása.
A Mezőgazdasági Programban dolgozó közfoglalkoztatottak gondos odafigyelésnek köszönhetően kiváló minőségű termésünk lett.
Augusztus végéig az első szedésből a
hajósi B.W.A. Kft-nek megközelítőleg 2500
kg fűszerpaprikát szállítottunk szár nélkül,
melyet a Helyi Sajátosságra Épülő Programban résztvevők a mezőgazdasági program dolgozóival együtt készítettek elő.
A paprika mellett folyamatosan takarítjuk
be a paradicsomot.
A céklát, sárgarépát, vöröshagymát és
zöldséget is szedjük már, melyek egy része
friss, tisztított állapotban kerül (azonnal) a

Diákélelmezési Konyhára, a többi zöldségfélét pedig a Kft. tulajdonában lévő fagyasztóládákban tároljuk, előkészítve a majdani
felhasználásra.
Belvízelvezetés programunk résztvevői több jánoshalmi utcában ároktisztítást
végeztek, az őszi, csapadékosabb időjárásra felkészülve.
A Belterületi közutak karbantartása programba bevont közfoglalkoztatottak a dűlő
utakról takarítják be a forgalom biztonságát
zavaró gallyakat, ágakat. A gyűjtött fából a
laktanyában tüzelőanyagot készítenek.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy a feleslegessé vált gallyakat, ágakat a
laktanyában bérmentve leadhatják a jánoshalmi lakosok.

5. oldal

Jöhet a nagy eső

Király Sándor ügyvezető

Táncverseny visszhangja

Jánoshalma Város 100 éves hagyományőrző rendezvényére hívtak meg, mint
pontozó egy táncversenyre. Nagy szeretettel vállaltam a feladatot, bár őszintén bevallom nem tudtam mire számíthatok.
Szeretném elsősorban megköszönni a
meghívást Mária Horváth-nak. :*
Táncművészetis időszakomban kutatást
végeztem saját kíváncsiságom kielégítésére, hogy vajon Bácsbokodon milyen hagyománya volt a társastáncoknak. Az község
azon tagjai akik régen részt vettek ezeken a megmozdulásokon, olyan szokásokat

meséltek, melyek már
nyomokban sem fellelhetőek egy egy tánctanfolyamon/oktatásban. A
tisztelet, ami övezte ezeket a tanfolyamokat, az
az éra sajnos már nem
nagyon található meg.
De! Most megtaláltam
és hihetetlen volt látni,
hogy van olyan település ahol ez a hagyomány
nem fogyott el.
Nagyon büszke voltam ezekre a fiatalokra, hogy vállalták a „ciki”
társastáncok bemutatását, sőt még versenybe
is szálltak egymással.
A szervezőknek és a Tanárnőnek is külön
gratulálok, hogy nem adták fel és biztosan
ott leszek ha csak nézőként is a jövő évi
versenyen.
Ha látjátok Ti versenyzők, itt is szeretnék
gratulálni és higgyétek el mind gazdagabbak lettetek és remélem még találkozunk
a parketten.
Remélem hamarosan egyre több településen ismét találkozhatunk ezzel a rég
homályba veszett szép szokással.
Bianka Pestality

TALÁLKOZTUNK

2016. Június 11-én a Hunyadi János Általános Iskola egykori 8. a. osztályának tanulói
együtt ünnepeltük ballagásunk 50 éves évfordulóját. Ma már nagy többségünk nyugdíjasként éli mindennapjait, mégis ezen a délutánon egy kicsit újra diáknak éreztük magunkat.
Örömmel köszöntöttük osztályfőnökünket Dr. Hőnig Ferencné Manyi nénit, megemlékeztünk elhunyt tanárainkról, osztálytársainkról, majd a rendhagyó osztályfőnöki órán
egyenként adtunk számot az elmúlt évtizedek alatt történtekről. Meséltünk családról, munkáról, hobbiról és természetesen a jövőt érintő terveinkről is. Mozgalmas, eseménydús
életutak voltak a mieink, amelyek nem szűkölködtek a sikerekben és az élet árnyoldalaiban sem.
A közösen elfogyasztott ebéd és az azt követő beszélgetés nagyon jó hangulatban
telt, szinte alig tudtuk abbahagyni az emlékek mesélését. Örömmel emlékeztünk vissza a
diákévekre, kirándulásokra, közös játékokra. Az utókor számára is példamutató az összetartás, egymás iránti tisztelet és szeretet, ami ezt az osztályt ennyi év után is összehozta. Baráti öleléssel, annak reményében köszöntünk el egymástól, hogy 2021-ben újra találkozunk!

Kotrásra kerültek a város csapadékvizét elvezető
csatornák. A nagymalom és sportpálya körüli vízelvezetők így megtisztultak.
A nagy munkát a Városgazda Kft gépei és bérgépek végezték.

Huszonöt éves titkot tártak fel

Elkészült a munkaügyi központ előtti parkoló burkolása. A munkát a Városgazda Kft szakemberei végezték.
A munkák során feltártak egy 25 éve nem működő csapadékcsatornát, melyet most átépítettek.

Nem tétlenkedtek a rongálók
A Béke téri park szökőkútja melletti padok sokak számára nyújtanak lehetőséget a pihenésre. Megjelenésükben is a
környezetbe illő darabok. Azonban volt, akinek, vagy akiknek
nem tesztszett a sokak által kedvelt megjelenés. AZ is lehet,
hogy csak megnövekedett az illőtő(k)ben az energia, amit az
egyik pad háttámlájának részei bántak. Azzal már nem biztos,
hogy számolt az elkövető, hogy tettének anyagi következményei is vannak, melyet, ha úgy tetszik, mindannyiunk zsebéből húzott ki. Mint Juhász Zsolt a Városgazda Kft. ügyvezetője elmondta, egy ilyen károkozás helyreállítása több tízezer forintos kiadást jelent, melyet más munkáktól kell elvonni.
Az erejükkel nem bíró embereknek van a tér másik oldalán
elhelyezett eszköz, ami segít levezetni az emberek túl áradó
energia szintjét. Kérjük ezeket használni ilyen célra és nem a
padokat tönkre tenni.

Október 1.
a Zene Világnapja
Ebből az alkalomból koncertet ad a bajai
Szent László ÁMK (pedagógus ) kamarakórusa, karnagyuk Mihálovits Katalin,
valamint Dr. Kosóczki Tamás orgonaművész-tanár.

Helyszín: Szent Anna Katolikus Templom

Osztálytársaim nevében szeretnék külön köszönetet mondani a főszervezőknek –Vargáné Vakula Marikának és Ádámné Taskovics Évának- odaadó munkájukért!
Dági Pongrácné

Ideje: 2016. október 2.
16 óra 30 perc (az esti mise előtt)

A J á r á sHUNYADI
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Igényeljen NEK-regisztrációt a jánoshalmi kormányablakban!
Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl.: BKK, MÁV, VOLÁN)
által 2017. év során lépcsőzetesen kerül bevezetésre az elektronikus jegyrendszer, mely igénybevételéhez szükséges lesz a NEK rendszerben az
un. Közlekedési kártya kiállítása.
A kártyák kiállításához egy előzetes NEK-regisztráció szükséges, mely
során arcképmás- és aláírás felvételezés történik, mely valamennyi okmányirodában és kormányablakban jelenleg is kezdeményezhető.
A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igénylése, illetve a személyes úton
történő pótlásuk során az ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy ingyen,
előzetes időpontfoglalás nélkül a jánoshalmi kormányablakban az okmányigénylés mellett NEK-regisztrációt is kérjenek. (Az ügyintézés ideje mindössze kb. 2-3 perccel növekszik meg.) Mindehhez annyit kell tennie, hogy
az adott okmányigénylés során jelezze az ügyintézőnek, hogy Ön NEK-regisztrációt is szeretne rögzíteni az okmányügyintézés mellett.

Amennyiben Ön már rendelkezik 2016. január 1. után elektronikus tároló
elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal, úgy NEK-regisztráció
nélkül is igénybe veheti az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók által
nyújtott , kizárólag teljes árú elektronikus díjtermékeket.
Amennyiben Ön a közösségi közlekedésben államilag nyújtott kedvezményt (pl. 90 %-os, 50%-ost jegykedvezmény, stb.) is igénybe kíván venni, ebben az esetben NEK-regisztrációval is rendelkeznie kell, függetlenül
attól, hogy 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványa is van.
z egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által
kialakításra kerülő elektronikus jegyrendszer tervezetten az elkövetkező
háromnegyed évben, a szolgáltatók szakmai együttműködésében, lépcsőzetesen kerül bevezetésre.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

Álláskeresők figyelem!

2016. szeptember

Marika nyugdíjba vonult
Az ügyfelek által is szeretett szociális szakügyintéző kolléganőnk 2016.
október 1-től nyugdíjba megy, a cikk írásakor már felmentési idejét tölti.
Szabó Gáborné Taskovics Mária Magdolna 1990. január 2-től Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalánál dolgozott szociális ügyintézőként.
2008. évben a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán általános szociális munkás
végzettséget szerzett. A közszolgálatban eltöltött 26 évből 23 évet a Polgármesteri Hivatalnál, 3 évet a Járási Hivatalnál dolgozott szociális területen. A járások munkájának megkezdésekor 2013. január 1-től áthelyezéssel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalához
került szintén szociális ügyintézőnek.
Közösséget szolgáló munkája során folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végzett.
Ügyintézői tevékenységét élet hivatásának tekintette, azt mindig a legnagyobb odaadással, a rászoruló ügyfelek iránti mély empátiával végezte.
Jó kolléganő volt, akire mindig lehetett számítani, ezért sajnáljuk, hogy
már nem találkozunk vele naponta, mert a munkában eltöltött 40 év szolgálat után megérdemelt pihenését megkezdte.

Ha Ön álláskereső, az alábbi tájékoztatóval a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala segíteni szeretne Önnek.
Mit tegyek, ha megszűnik a munkaviszonyom?

——Keresse fel a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályát
——Kérje, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék.
——Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel megállapítását követően kérelmezheti álláskeresési ellátás megállapítását.

Álláskeresési járadékban részesülhet, ha Ön

——álláskereső,
——az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360
nap munkaviszonnyal vagy vállalkozói jogviszonnyal rendelkezik,
——munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a munkaügyi kirendeltség sem tud megfelelő munkát felajánlani.

Álláskeresőnek minősül az a személy, aki:

——a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
——oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
——öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
——az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
——elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
——az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok:

——OEP igazolvány
——Bankszámla szám –amennyiben rendelkezik vele
——Továbbá ha volt az elmúlt 3 évben magyar munkaviszonya, szükségesek még a következő igazolások:
——Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához,
——Adatlap bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettségekről,
——munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén,
——vállalkozó esetén igazolás a NAV-tól a járulékok befizetéséről, a vállalkozói tevékenység megszüntetéséről.

Ha Ön korábban európai uniós tagállamban dolgozott

——Amennyiben európai uniós tagállamban dolgozott, választhat, hogy
Magyarországon, a saját lakóhelye szerint illetékes járási hivatal járási
foglalkoztatási osztályán kíván álláskeresőként nyilvántartásba kerülni,
és álláskeresési ellátásának folyósítását kérvényezni, vagy abban az
országban, ahol dolgozott.
Ha úgy dönt, hogy Magyarországon kíván álláskeresési ellátásban
részesülni, akkor ahhoz, hogy a Magyarországon megállapításra kerülő álláskeresési járadékába beszámításra kerüljön az európai uniós munkaviszonya is, a más tagállambeli munkaviszony igazolására szolgáló ún.
E301 vagy (PD= hordozható) U1-es nyomtatványt kell beszereznie a
munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi hatóságától. Az E301
vagy PDU1 nyomtatványt minden esetben a munkavégzés helye szerin-

ti tagállam munkaügyi szerve állítja ki. Amennyiben nem sikerül személyesen beszereznie a munkavégzés helye szerinti tagállamtól az E301/U1-es
nyomtatványát, forduljon Magyarországon a lakó- vagy tartózkodási helye
szerint illetékes járási foglalkoztatási osztályához. A foglalkoztatási osztály
munkatársai hivatalosan megkérik az ön E301-es nyomtatványát az illetékes tagállamtól. Annak megérkezése után tudják a más tagállambeli munkaviszonyát beszámítani az álláskeresési járadékának megállapításába.
Ha Ön határ menti munkavállaló volt (egyik tagállamban munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként tevékenységet végző személy, akinek a lakóhelye másik tagállamban található, ahova rendszerint naponta
vagy hetente legalább egyszer visszatér), az álláskeresési ellátását a lakóhely szerinti tagállam nyújtja.
Amennyiben valamennyi, az ellátás megállapításához szükséges dokumentum rendelkezésére áll, úgy az illetékes járási hivatal foglalkoztatási
osztálya állapítja meg az álláskeresési járadékot.
Az álláskeresési járadék összege: a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben elért járulékalap (bruttó fizetés) alapulvételével kell kiszámítani. Összege: az átlag járulékalap 60%-a, de maximum
a minimálbér 100%-a.
A folyósítás hossza: maximum 90 nap. A járadék folyósítási időtartamának számítása során 10 nap munkaviszonyban/vállalkozói jogviszonyban töltött idő 1 nap járadék-folyósítási időnek felel meg.
Ha az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye a Jánoshalmi Járás területén van, jogosultságára vonatkozóan részletes felvilágosítást a BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatala foglalkoztatási osztályán kérhet:
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály,
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12.
Tel.: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
e-mail: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
08.00-12.00
13.00-17.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2016.08.23

Munkakör
Bolti eladó
Sertésgondozó
Faipari gépkezelő
Autószerelő
Pultos
Baromfigondozó
Könyvelő
Szenvedélybeteg gondozó
(Terápiás segítő)
Pszichiátriai gondozó
(Terápiás segítő)
Egyéb takarító és kisegítő
Keltető üzemi dolgozó
Épületvillamossági szerelő,
villanyszerelő
Szociális munkás és tanácsadó
Könyvelő

Iskolai végzettség
szakiskola, szakmunkásképző
általános iskola,
általános iskolai végzettség nélküli
általános iskola, szakmunkásképző
szakmunkásképző
általános iskola, szakmunkásképző
Általános iskola
Gimnázium, Szakközépiskola
Főiskola, egyetem

Szeretetházi Baptista Gyülekezet 6440 Jánoshalma

megegyezés szerint

Főiskola, egyetem

Szeretetházi Baptista Gyülekezet 6440 Jánoshalma

megegyezés szerint

általános iskola
általános iskola
szakmunkásképző, szakközépiskola,
technikum
főiskola
szakközépiskola

Cég megnevezése
Sarolta 2014 Betéti Társaság

Munkavégzés helye
Jánoshalma

Munkabér
129.000,-Ft

Alma Malacfarm Kft.

Kiskunhalas

100.000,-Ft

KEFAG Zrt. Ökopal Raklapüzem
Petrol-Autó Kft.
Szabó Vilmos Péter
Szi-Lúd Kft.
Szi-Lúd Kft.

Jánoshalma
Kiskunhalas
6445 Borota
6446 Rém
6446 Rém

115.000 – 140.000,-Ft
130.000,-Ft
megegyezés szerint
116.700,-Ft
150.000,-Ft

Borotai Sertéshús Zrt.
Bács-Tak Kft.
Doki és Pumi Kft.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Borotai Sertéshús Zrt.

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

6445 Borota
111.000,-Ft
6440 Jánoshalma
megegyezés szerint
6440 Jánoshalma +
megegyezés szerint
vidék
6440 Jánoshalma
190.000,-Ft
6445 Borota
150.000,-Ft

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08.00-12.00
13.00-17.00

08:00-12:00

08.00-12.00
13.00-16.00

nincs

08.00-12.00

Élete, munkaviszonyai alatt végzett tevékenységei és az utóbbi 26 év
szociális szakigazgatás terén végzett eredményes munkája alapján a
Jánoshalmi Járási Hivatal javasolta Szabó Gáborné Taskovics Mária Magdolna számára a ” Jánoshalma Város Közszolgálatáért” cím odaítélését,
amelyet Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozata alapján a kitüntetett 2016. augusztus 20-án át is vett.
Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit egészségben, szeretetben töltse családja körében és volt kollégáit is őrizze meg emlékezetében.
Köszönjük a munkáját és az együtt töltött éveket.
Jánoshalma. 2016-08-24.
A kollégák nevében:
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

Várják az érdeklődőket
a toborzó irodán!
Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársa 2016.
augusztus 23.-án Jánoshalmán, a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán tartott tájékoztatót.
A Magyar Honvédség a 18 és 35 év közötti közfoglalkoztatottak részére kínált lehetőséget az előadáson arra, hogy önkéntes alapon a szerződéses legénységi állomány tagjai legyenek és egy kiszámítható életpályára léphessenek.
A Honvédség nem csak a közfoglalkoztatottak jelentkezését várja, a felhívásra mások is érdeklődhetnek akik az egyéb feltételeknek megfelelnek.
Több mint 10 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt
a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás. A
Magyar Honvédség az egyik legnagyobb munkáltatójaként van jelen az
ország munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az arra elhivatottaknak. A Hadsereget képviselő katonatiszt tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a katonaság az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését
várja a legkülönbözőbb munkakörbe.
A jelentkezés feltételei a következők:
——betöltött 18. életév,
——magyar állampolgárság,
——bejelentett belföldi lakóhely,
——legalább 8 általános iskolai végzettség és
——büntetlen előélet.
A jelentkező sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően kezdheti meg katonai szolgálatot. Elmondta, hogy
a Magyar Honvédség társadalmi presztízse magas szintű, a katonák társadalmi megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még
fontosabb, hogy a honvédség megbízható munkáltató, a munkahelyek és
járandóságok vonatkozásában stabilnak számít. A katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és nyomon
követhető pályaképpel. Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetére, életminőségére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a rendszeres és ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat, kezeléseket, valamint a rekreációs lehetőségeket figyelembe venni.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt jelenthet – az kiemelkedő jövedelem miatt - mely minden állományban lévő számára elérhető lehet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása
csak toborzás útján történik. Az érdeklődőket Kecskeméten a Lunkányi
János utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában várják, ahol tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, a jelentkezés feltételeiről, a járandóságokról és egyéb juttatásokról.
Amennyiben a tisztelt olvasónak, felkeltette érdeklődését a katonai
szolgálatvállalás lehetősége, keresse fel toborzó irodát vagy tájékozódhat a www.hadkiegeszites.hu oldalon valamint a 06-76-581-600
/ 33-62 telefonszámon.
„kiszámítható biztos jövő”, „megalapozott életpálya”, változatos, kalandos élet”
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A megyei kormányhivatalok és a járási
hivatalok által hozott döntésekkel szembeni
keresetlevél elektronikus benyújtása
A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény rendelkezései értelmében a 2016. január 1-től fennálló opcionális időszakot követően 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben
a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.
E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.
kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.
A rendszerhez kapcsolódó felhasználói leírás elérhető a Kormányhivatal honlapján.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a
2016. szeptember 23-25. között megrendezésre kerülő

„Szüreti expo”

rendezvényre

7. oldal

A G a z d a kö r h í r e i
Augusztus 20-dikai ünnepi megemlékezés
A Jánoshalma Gazdakör ez
évben is megemlékezett
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK ÜNNEPÉRŐL.
A jeles napra Gazdakörünk, a
jánoshalmi határban termett idei
búzából készült, újlisztből két
kenyeret sütetett.
Nemzeti szalaggal átkötött
új kenyereket küldöttségünk az
Ünnepi Szentmise keretében
szenteltette meg a Szent Anna
Római Katolikus Templomban.
A Szentmise után az egyik
megszentelt kenyér felszeletelésre került, mely a hívek között
szétosztásra került.

A másik kenyeret küldöttségünk, az Imre Zoltán Művelődési Központba
vitte és ünnepélyes keretek között adta át Városunk
polgármesterének.
Az ünnepség végén a
megszentelt kenyér felszeletelése után a jelenlevők fogyaszthattak az új
kenyérből.
Gazdakörünk megtiszteltetésnek vette, hogy a
kenyeret ez évben is, küldöttségünk adhatta át a
helyi ünnepségen.
Fajszi Ferenc

Helyszín: FM Szakképző Iskola udvara (Jánoshalma, Béke tér 13.)

Védnök: Román István agrárszakképzésért
felelős helyettes államtitkár

A rendezvény keretében látható:
¾¾ Szüreti felvonulás a pénteki megnyitó előtt
¾¾ Jánoshalmi Gazdakör kiállítása
¾¾ (a kiállítás ideje alatt tombolajegy vásárolható a
teremőröknél)
¾¾ Járási termelők kiállítása
¾¾ (Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút, Rém ),
¾¾ A járás településeinek közfoglalkoztatási kiállítása
¾¾ BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának bemutatkozása
¾¾ Festmények, kézimunkák, fafaragások, virágkompozíciók, kerámiák kiállítása
¾¾ Katonai sátor
¾¾ Egészségfejlesztési iroda általános állapotfelmérés
¾¾ Mezőgazdasági gépek kiállítása
¾¾ Agyagozás, kosárfonás, mézeskalács készítés,
tojásírás, szövés bemutató
¾¾ Vadászati kiállítás
¾¾ Díszmadár és kisállat kiállítás
¾¾ Kreatív műhely és kiállítás
¾¾ Szalmabála labirintus
¾¾ Gyermekeknek légvár és állat simogató
¾¾ „Jánoshalma anno” c. könyv árusítása
¾¾ Büfé
¾¾ Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

P r o g r a m:

2016. szeptember 23. ( péntek )

930 Szüreti felvonulás a városközpont utcáin
1000 Expo megnyitása a Szakképző Iskola udvarán
megnyitják:
¾¾ Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár
¾¾ Kovács Ernő kormánymegbízott
¾¾ Bányai Gábor országgyűlési képviselő
A megnyitón fellépnek:
Pöndölösök citerazenekar
Új Pávakör énekkar és
Diák fellépők

1230 Szüreti ételek kóstolója (pincepörkölt, macskanyomos tarhonya)
A helyszínen kóstolói jegy vásárolható a teremőröknél
(600 Ft/adag )
Délután: Hajósi Ifjúsági Fúvószenekar és más színpadi programok a Szakképző Iskola udvarán
1900 Távcsöves csillagkeresés a Szakképző Iskola udvarán
2200 Welcome Zenekar a Művelődési Központban
2016. szeptember 24. ( szombat )
0900 Töltött káposzta főző verseny megnyitója
Kóstolói jegy vásárolható ( 660 Ft/adag ) az iskola pénztárában 2016. szeptember 22-én ( csütörtök)
1600 óráig
Szüreti Kupa a jánoshalmi futballpályán
(szervező: Szabó Gábor )
1330 Töltött káposzta főző verseny díjainak átadása
1430 színpadi programok ( Aerobic csoport, Salima
Hastánc Csoport és mások )
1800 Temerin és Jánoshalma 75 éves kapcsolatának
története előadás a Művelődési Központ Könyvtárában
( Ea: Dr. Csorba Béla és Dr. Bárth János )
1900 Tűvétevők című parasztkomédia a
Temerini Magyar Művelődési Egyesület előadásában
2016. szeptember 25. ( vasárnap )
„Magyarország szeretlek” programsorozat jánoshalmi rendezvénye
1500 Gazdakör terménybemutatójának eredményhirdetése és tombolasorsolás
A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a
szervezőknél:
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
77/401-028, 70/458-2366
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Tel: 70/457-1043
Jánoshalma Város Önkormányzata Tel: 77/501-001
Jánoshalmi Gazdakör Tel: 20 /965-7021,
Töltött káposzta főző verseny 70/332-8933
Igény szerint szállást és étkezést biztosítunk.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
Jánoshalmi Járási Hivatal

MEGHÍVÓ

Közfoglalkoztatási Kiállításra

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
tisztelettel meghívja Önt 2016. szeptember 23-24. között a

JÁRÁSI KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSRA

Helyszín: FM Szakképző Iskola udvara (Jánoshalma, Béke tér 13.)
A rendezvény keretében bemutatásra kerülnek:
A Jánoshalmi Járás – Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, Mélykút, Rém
– közfoglalkoztatóinak a - „járási startmunka mintaprogram” mint
értékteremtő közfoglalkoztatási program - tevékenységi területei.

Szeretettel várjuk a kiállításon!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk kedves Gazdatársainkat, Kiállítóinkat és az érdeklődőket
2016. szeptember 23-tól - 25-ig tartandó

Szüreti Expo–ra.

Helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 13.
FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola udvara.
Rendező: 103 éves Jánoshalmi Gazdakör
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalma Járási Hivatal,
FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola Jánoshalma,
Jánoshalma Városi Önkormányzata
A kiállítandó termékek és termények átvétele:
FM ASZK Mezőgazdasági Iskola tornatermében lesz

2016. 09. 22-én 13 órától

(Kiállítható: termékek, gyümölcsök, zöldségfélék, virágok, festmények, kézimunkák, gyermekrajzok, gyümölcsökből, magokból készült kreatív kompozíciók, borászati, méhészeti termékek, vetőmagok, szörpök, lekvárok, húsipari
készítmények, stb)

(megközelítés az Orczy utca felőli kapun)
A kiállításon a terményekhez a ládákat a helyszínen biztosítjuk.
Programok:
Megnyitó 2016. 09. 23.-án 10 órától.
A megnyitó után kulturális programok: 10 órától – 12 óráig
A megnyitó napján 12 órától szüreti ételek kóstolója:
pincepörkölt, macskanyomas tarhonya
közül lehet választani melynek ára 600 Ft/adag.
Kóstolói jegy és tombola vásárlása a teremőröknél a helyszínen
A kiállítás látogatható: 2016. 09. 23 –tól – 25 -ig
reggel 9 órától délután 17 óráig,
2016. 09 25-én 15 órakor eredményhirdetés és tombola sorsolás.
Igény szerint 2016. 09. 24-én töltött káposztát főzünk Gazdaköri tagjaink részére. Jelentkezni: 2016. 09. 21-ig lehet 600,- Ft/adag.
Tombolatárgy felajánlását szívesen fogadjuk.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet:
– Farkas László +3620/965-7021, +36/704-535-077
– Kiss István (Pityu) +3630/338-4683
– Ötvös Tiborné +3630/742-7671

Farkas László
Gazdakör elnök

HUNYADI
Szent Anna Is
k o l aNÉPE
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„Ne félj! Én megsegítelek.”
(Iz 41,13)

Igazgatónk –
Gyetvainé Kaszás Eszter

Tanévnyitó beszéd - részlet

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola minden évben keres
egy olyan jelmondatot, amely köré a tanévet szeretné szervezni. Ebben
az évben Izajás prófétánál találtuk meg ez évi vezető mondatunkat. Isten
bátorít a prófétán keresztül mindannyiunkat, hogy ne féljünk a jövőtől, vagyis legyünk bizalommal a ránk váró idővel szemben. Merjünk bátran hinni,
remélni, szeretni! Merjünk tervezni és végrehajtani! Merjük felvállalni az
előttünk álló feladatokat, keressük a felmerülő problémákra a megoldást
mindig szívünkbe és elmékbe vésve Isten ígéretét: „Én megsegítelek.” Nem
a lustákat, a tétlenül siránkozókat, hanem a szorgalmasokat, a jobbra és
szebbre törekvőket halmozza el áldásával az Úr. Éljünk úgy, hogy megáldhasson bennünket az előttünk álló tanév minden napján!
Sándor atya

Tanévnyitó

Szeptember elseje az iskolakezdés napja, egy új tanév kezdete. 2016.
augusztus 28-án intézményünk tanévnyitó szentmisével indította az évet.
Menyhárt Sándor plébános prédikációjában kiemelte a küzdés, a kitartás,
a tenni akarás fontosságát, buzdította tanulóinkat, hogy ők is ennek jegyében munkálkodjanak. Igazgatónőnk, Gyetvainé Kaszás Eszter beszédében
köszöntötte iskolánk legkisebbjeit, tájékoztatta a megjelenteket az intézmény életében bekövetkezett változásokról, szeretettel köszöntötte az új
kollégákat. Hangsúlyozta, hogy egyik legfontosabb célkitűzésnek érzi, hogy
minden diák érezze jól magát az iskola falai között.

Sörös Anita 5 éves kinevezésének megújítását személyes okok
miatt a továbbiakban nem vállalta.
Igazgatásának 6 éve alatt történt
fejlődés mindegyikét nem tudnám
felsorolni, de legjelentősebbnek
mondható, hogy Érsek úr anyagi áldozatvállalásának köszönhetően óvodánk egy új telephel�lyel bővült, iskolánkban megújult
a fűtés, és napelemek segítik az
áramellátást.
Áldozatos igazgatói munkáját
hálás szívvel megköszönjük, és
szeretettel vesszük körül továbbra
is nevelőtestületünkben.
Én Gyetvainé Kaszás Eszter
vagyok, az intézmény új vezetője. Bár a legtöbb jelenlévő ismer, de nem feltétlenül minden oldalamról, ezért szeretnék néhány szóban bemutatkozni…
●●Gimnáziumban matematika tagozatra jártam, így megtanultam, a számok mögé látni…
●●35 életévem alatt 6 városban laktam
●●1 gyermekem van, aki éppen most lesz első osztályos
●●21 évet töltöttem 6 iskola padjaiban
●●3 (óvodapedagógus, ember és társadalom műveltségterületen tanító,
gyógypedagógia) diplomát és 1 közoktatás vezetői szakvizsgát szereztem…
●●1 óvodavezető (Csizovszkiné Kati) irányítása alatt kezdtem dolgozni a
pályán
●●12 éve vagyok pedagógus Jánoshalmán
●●7 évet dolgoztam vezetőként
●●3 igazgató (Kiss Györgyné Klárika, Kasziba Magdolna (Madó), és Sörös
Anita) mellett végeztem vezetői feladatokat, akiktől rengeteget tanulhattam, akik mellett sok időt töltöttem az iskolában is, tapasztalatot szerezhettem az egész intézményről
Így történt, hogy rám esett a választás.
A 21 év iskolában töltött idő alatt sok tanévnyitó beszédet hallottam, de
egyet különösen megjegyeztem… Az általános iskola 8.osztályában osztályfőnököm igazgatói megbízást kapott, az ő szavai csengenek a fülembe újra, és újra… Azt mondta, édesanyja úgy bocsátotta iskolába minden
reggel, hogy „Kislányom, azt kívánom neked, hogy érezd jól magad!” Gyerekként elgondolkoztam azon, milyen jó is lehet, olyan iskolába járni, ahol
jól érzi magát az ember. Felnőttként megbizonyosodtam róla, hogy ez igen
fontos dolog. Igazgatóként pedig célul tűztem ki, hogy a Tajdina atya által
is megfogalmazott elvet követve úgy vezessem az intézményt, hogy a gyermekek jól érezzék magukat benne!
Hiszen ha így van:
¾¾ szeretetteljes környezetben
¾¾ nyugalomban és békében
¾¾ egymással együttműködve
¾¾ mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt hozza, kibontakoztatva
Istentől kapott tehetségét
¾¾ egy olyan támogató légkörben, ahol ez évi jelmondatunk módszer, és
cél is egyben
„ Ne félj, mert megsegítelek…”
Kollégáimmal együtt, akik bizalma nekem is rengeteg erőt ad, azon
leszünk, hogy ebben a szellemben dolgozzunk, a szülőkkel együttműködve, ez a pozitív légkör, ez a fény sugározzék mindannyiunkra a gyermekek szeméből.
A nyári táborról készült tablón látható mosolyok arról tanúskodnak, hogy
Fonyódligeten ezt már sikerült megvalósítani pedagógusainknak, és a sikeres pályázatnak köszönhetően a szülők pénztárcáját sem terhelte meg
annyira ez a nyári élménydús vakáció.
Szintén a nyáron történt, hogy intézményünk közösségének több tagja is elismerésben részesült, és bár közülünk sokan tudják, mégis fontosnak tartom, hogy itt is elhangozzék a nevük, hiszen valóban büszkék lehetünk rájuk!
Sándor atyát dr. Bábel Balázs Érsek úr a bodrogi Főesperes kanonoki címmel tüntette ki
Szent István ünnepén városi kitüntetést kapott Ádámné Brecska Mária,
iskolánk védőnője, valamint Renner Tibor nagypapa és Szlávik Gyula szülő is. - Gratulálunk nekik!
Nevelőtestületünkben új kollégaként üdvözöljük Majkuth Nikolettet, aki
németet fog tanítani, és napközis foglalkozásokat tart. Balázsics Zoltán, és
Nyulas Réka angol, Dóka Erika matematika, Füves Béla rajz, és Patocskainé Vízvári Klára ének óraadók segítségével 100% ban tudjuk biztosítani a szakos ellátottságot. Óvodánkban Ruskóné Taskovics Dóra, és Czellerné Ádám Mária óvodapedagógusok gondoskodnak a Méhecske csoportosokról, az óvodai tagintézményt pedig Cziptákné Bányai Orsolya vezeti.
Kívánom, hogy ők is érezzék jól magukat közöttünk!
A gyermekeket, diákokat tehát kipihent, feltöltődött, szakmailag felkészült, Istenben bízó, segítőkész, mosolygós, pedagógusok várják.
A nyári karbantartási, felújítási munkálatok nyomán több osztályterem
festése, parkettája megújult, és a régi óvoda két csoportszobája bővült,
valamint új laminált padlózatot kapott.
Épületeink a technikai dolgozóknak hála biztonságos, tiszta, rendezett
körülmények között fogadhatják a gyermekeket, az adminisztratív dolgozók lelkes munkája pedig biztosítja a hátteret ahhoz, hogy megkezdődjön az új tanév.
…
Isten segítségében továbbra is bízva, Szent Anna közbenjárását kérve a

2016. szeptember

mai fejlődésemet ezután különböző
továbbképzéseken, kurzusokon fejlesztettem, majd Baján az Eötvös
József Tanítóképző Főiskolán, mentorpedagógiai- pedagógiai szakvizsgát tettem. Szakmai pályafutásom
alatt határtalan gyermekszeretetemet anyaként is megélhettem. Gyermekem, Bálint 14 éves, a Szent
Anna Katolikus Iskola tanulója.
Sosem tudtam volna elképzelni
más hivatást, ezért a Szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodai Tagintézmény vezetése ami 2016 szeptemberétől vár rám új kihívást, feladatot jelent számomra. Ezúton köszönöm a felkérést, és igyekszem Isten segítségével a munkámmal meghálálni bizalmukat.
Cziptákné Bányai Orsolya

Új kollégánk bemutatkozása
Majkuth Nikolett vagyok, 30 éves,
Jánoshalmán élek. A 2016/2017-es
tanévet a jánoshalmi Szent Anna
Katolikus Iskolában kezdem meg.
Lehetőséget kaptam, hogy eddigi tapasztalataimat és tudásomat
nemcsak kamatoztassam, hanem
fejlesszem is. Tanulmányaimat a
szegedi Juhász Gyula Pedagógusképző Karon végeztem mint művelődésszervező és német nemzetiségi tanár. Pályakezdő fiatalként a
jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola adott otthont. Az ebben
az intézményben eltöltött két év
során sok hasznos tapasztalatot
gyűjtöttem. Nyelvi tudásomat az előző években két német nyelvű országban is fejleszthettem, a német nyelv szépségeit, sajátosságait és hagyományait még közelebbről megismerhettem. Úgy érzem, az utazások alkalmával rugalmasabbá vált gondolkodásom és kitartóbbá váltam. 2013 novemberétől a Rémi Általános Iskolában folytatódott pedagógus pályám. Kezdetben német nyelvet oktattam, később osztályfőnöki és diákönkormányzati feladatokat is elláttam. Pályázatokban is szívesen vettem részt munkatársaimmal. Az elmúlt tanévben a Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézményben is két osztályban oktattam a diákokat német nyelvre. A tavalyi
évben sikeresen vettem részt a pedagógus minősítő eljárásban. Remélem,
hogy ezekkel a tapasztalatokkal a Szent Anna Iskolában is helyt fogok állni.
Tanításom során fontos szerepet tulajdonítok a differenciált oktatásnak,
előszeretettel alkalmazom a projektmódszert, és a játék kulcseleme óraimnak. Az hiszem, tanítani nem volt könnyű, most sem az, és azt gondolom, a jövőben sem lesz egyszerű, de én szívesen csinálom. Azért szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni, ezáltal
folyamatosan változunk mi, pedagógusok is. Hiszek abban, ha alázattal és
elhivatottan nyitottak vagyunk a gyerekek felé, akkor talán könnyebbé válik
a nevelés. Az elkövetkezendő tanévre pedig sok erőt, kitartást és türelmet
kívánok minden pedagógusnak.
Majkuth Nikolett

Megújuló csoportszobák,
tantermek

A nyár folyamán történt felújítási munkálatok eredményeképpen a
vizesblokk áthelyezésével két csoportszoba alapterületét sikerült megnövelnünk a Bernáth Zoltán utcai óvodában. A csoportszobák laminált járófelületet kaptak, és egy frissítő festéssel varázsoltuk hangulatosabbá a teret.
A megnövekedett gyermeklétszám indokolta átalakítás nagyban segíti az
oktató-, nevelő munkát, reményeink szerint a gyermekek és a szülők legnagyobb megelégedésére.

2016/17-es tanévet ezennel megnyitom.

Gyetvainé Kaszás Eszter

Óvodavezetőnk –
Cziptákné Bányai Orsolya
Szente Mariann

Cziptákné Bányai Orsolya vagyok, 17 éve óvodapedeagógusként dolgozom a Szent Anna Katolikus Óvodában. Tanulmányaimat a Brunszvik
Teréz, ma Kőrös Főiskola Óvodapedagógus szakán végeztem el. Szak-

Az általános iskolában már szinte hagyományosnak tekinthető parkettalakkozás és tisztító festés történt több teremben. A bővülő létszám, a
programok, tanórák számának emelkedése miatt a Plébánia ad majd helyet
a könyvtárnak, német óráknak és a tánc oktatásának az idei tanévben.
Fitos Roland
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Adománygyűjtés a Hunyadi Iskolában
Köszönetet szeretnék mondani minden önzetlen
adományozónak, aki a rászoruló dévai és csíksomlyói
árvaház gyermekeinek szebbé tették napjait.
Jó volt látni a boldog gyermekeket, ahogy segítettek
behordani a nekik szánt adományokat: használt játékokat, mesekönyveket, ifjúsági regényeket, ruhaneműt,
cipőt, édességet, tartós élelmiszereket, péksüteményeket, zöldséget, gyümölcsöt.
Az adományokért hálás köszönet!
Felajánlást kaptunk az alábbi cégektől, magánszemélyektől:
Univer, Goods Market, Stílus Üzlet, Friss Pékség
(Albán Pékség), Szarvasné Marika, Varga Attila, Békefi
Sándor és Felesége, Alma Gyógyszertár (Benkő Zsolt),
Városi Gyógyszertár, Taskó savanyú (Taskovics Kata),
Csincsák Bolt, Nagy Gábor, Szőke Janka,Kelle Attila, Vajda Gergő, Kovács Gergő, Kasziba Márk, Ságodi Henrietta,Balogh Sára,Majkuth Nikolett, Majkuth
Gáborné, Katusné Andrea, Dobosné Piroska, Szőnyiné
Vas Lívia, Dudás Aliz, Dávid Mária, Neszvecskó Roxana, Kasziba Lászlóné, Taskovics Katalin, Földes Bence, Csaráné Czene Krisztina, Vékony Tünde, Csernák
Hunor, Csernák Réka.

PET PALACK- ÉS PAPÍRGYŰJTÉS
A HUNYADI ISKOLÁBAN
2016.09.26.(hétfőtől) – 2016.09.30. (péntekig)

A papírhulladék és a PET palackok számára hétfőtől péntekig lesznek konténerek
az iskolaudvaron. Hozhatjátok az összegyűjtött hulladékot!

A bevételt az erdélyi gyermekek táboroztatására fordítjuk.
Felvilágosításért fordulj bátran Baka Orsolya tanárnőhöz!

ERDÉLYI TÁBOR
Testvériskolai kapcsolat alakult ki
az erdélyi Csíkszereda városában
lévő Petőfi Sándor Általános Iskola és a jánoshalmi Hunyadi János
Általános Iskola között, amely az
eltelt több mint 25 év alatt mind jobban elmélyült, megerősödött.
A közös cél, hogy a két iskola mindjobban megismerje egymás
életét, kultúráját és hogy működtessük, fenntartsuk a baráti és szakmai
kapcsolatokat.
Egyik évben ők jönnek hozzánk, a következő évben pedig mi
megyünk Erdélybe. Ebben az évben
a mi csapatunk élvezhette vendégszeretetüket 2016. július 4. és 10.
között.
Tudtuk, hogy az út hosszú lesz,
de nem számított, mert kirándulni
indultunk. Először Marosillyén álltunk meg Bethlen Gábor szülőházánál. Jó volt megmozgatni kicsit a
lábainkat!
A második megállónál már a
dévai kollégiumnál voltunk, ahol birtokba vettük a házat: a szobákat, a
sportpályát, szóval az egész intézményt. Nagy sétát tettünk Déva
várához. Az alföldi síksághoz szokott ember szuszogott mire felért
a hegyre. Lefelé már voltak, akik
segítséget vettek igénybe: siklóval
mentek le!
Másnap reggel irány a busz, és
indultunk az adományokkal Böjte
Csaba dévai árvaházába.
Tovább folytattuk utunkat Gyulafehérvárra, amely Erdély ősi történelmi fővárosa, az erdélyi érsekség székhelye. Megnéztük Hunyadi
János szarkofágját a gyulafehérvári érseki székesegyházban. Hunyadi Jánosról azt kell tudnunk, hogy
középkori magyar földesúr és hadvezér volt, a „nagy törökverő” és
nem mellesleg, iskolánk névadója.
A székesegyház nyugati részében a
Hunyadiak sírjai, illetve azok maradványai láthatók.
Továbbmentünk Segesvárra.
Erdély legfestőibb középkori vármegyéjét a Világörökség részét képező segesvári vár falain belül találjuk.
Este végre megérkeztünk Csíksomlyóra barátaink, ismerőseink
közé. A nap fénypontja volt, amikor
a Szent Ferenc Árvaház gyermekei
régi ismerősként üdvözöltek minket.
Harmadik nap megmásztuk a
csíksomlyói hegyet. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú.
Délután sétáltunk Csíkszeredában: játszótéren játszottunk, fagyiztunk és a nevezetességeket is meglátogattuk, például a Makovecz Imre
tervezte Millenniumi-templomot.
Negyedik nap: Parajdi sóbánya,
Korond, Farkaslakán Tamási Áron
sírhelye, Szejkefürdő Orbán Balázs
sírhelye.
Ötödik nap: Csíksomlyói kegytemplom, Hargitafürdő, amit a kaolin-kitermelése tette ismertté. Mindezek a Csicsói Hargita sűrű fenyveseinek szívében találhatók. Hargitafürdő mofettái, Kossuth szikla és az
antennákhoz vezető túrázás zárta.
Jövőre várjuk az erdélyi gyerekeket!

9. oldal

M e z ő g a z d aHUNYADI
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Tanév zárás és egyben tanév nyitás
Szeptember elsején volt a az FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola tanévnyitó ünnepsége. Az iskola udvarán
szép számmal felsorakozott diákok közül sokan most kezdték itt tanulmányaikat. Új tanárokkal is gyarapodott az iskola nevelőtestülete. Mindezekről Taskovics Péter főigazgató ünnepi beszédében részletesen kitért. Az alábbiakban ezt
adjuk közre olvasóinknak, valamint a kiemelkedő munkájukért díjazott tanulók névsorát.

A 2016/17-es tanév évnyitó ünnepségén szeretettel köszöntöm megjelent elsőéves és felsőbb éves tanítványainkat, az őket kísérő szülőket,
munkatársaimat, tanártársaimat és ünnepségünket jelenlétével megtisztelő minden kedves vendéget.
A mi tanévnyitó ünnepségünk eltér a város többi iskolájának hasonló
rendezvényétől, hiszen hagyományaink szerint, a nyári gyakorlatok eredményes teljesítését követően, a mai nap az elmúlt tanév zárását is jelenti.
Úgy érezzük, hogy megfelelő feltételekkel tudjuk elkezdeni a tanévet.
A 18 osztályban 447 diákunk van. Vannak olyan szakképző iskolák,
ahol a tanulólétszám csaknem megfeleződött, mi viszont évről-évre többen
vagyunk. Ezen belül is a kollégiumi elhelyezést igénylők száma emelkedik.
Az elhelyezésüket csak nehezen tudtuk megoldani, de a kollégium fürdőit
sikerült felújítanunk így a feltételek ismét javultak egy kicsit.
A nyár folyamán új kollégák alkalmazása mellett döntöttünk.
A szakmai elméleti oktatásba Hardi István mérnök-tanár, a gyakorlati
képzésbe Horváth László okl. gépészmérnök kapcsolódik be, míg a kollégiumban Nánai Csaba tanár úr fog csoportot kapni.
A mögöttünk hagyott oktatási évben, ismét sok sikerben volt részünk. A
legbüszkébbek mégis a diákjaink eredményeire vagyunk, hiszen ez minősíti igazán az iskolában végzett szakmai munkát.
A szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tárgyak versenyén Szegedi János 6. helyezést ért el. a technikusok Osztv-jén Kappantóth Péter és
Molnár Dávid, az mezőgazdasági gépész Szktv-n Takács József, Sári Márk,
Géczi Balázs, Dudás Zoltán jutott a döntőbe és közülük 3-an kaptak szakmai bizonyítványt, de a nálunk rendezett Dr. Szabó Gusztáv szakmai vetélkedőn is első lett a jánoshalmi csapat.

Úgy gondolom, hogy a most itt állók számára az elődök magasra tették a mércét.
A nyár is mást jelentett a mi iskolánkban, mint a város más intézményeiben. A mezőgazdaságban dolgozó ember számára nem nyújtanak pihenést a mások számára a gondtalan hónapok. A növénytermesztési, állattenyésztési és kertészeti munkákban tevékenyen vettek részt iskolánk felsőbb éves tanulószerződéses tanulói. Köszönettel tartozunk nekik is becsületesen végzett munkájukért.
Öröm számunkra, hogy a nyári munkában egy hónapon át vett részt egy
csoport diák a Vajdaságból és jelenleg is gyakorlaton lehet kilenc diákunk
Finnországban.
Engedjétek meg, hogy külön köszöntsem az iskolánk kezdő évfolyamainak tanulóit. Reméljük, hogy iskolánk jó hírét ismerve választottátok intézményünket. Tudnotok kell, hogy ez az iskola a munkára, a vidéki élet megbecsülésére nevel. Abban bízunk, hogy a nálunk szerzett tudással felvértezve el tudjátok majd érni a magatok elé kitűzött célokat, megálljátok majd

a helyeteket a munkahelyeteken, vagy a szülők helyére állva eredményesen folytatjátok a gazdálkodást.
A szakképzésben bekövetkező változások iskolánkat is érintik, így a
szakiskola helyébe lépő szakközépiskolában két gépész és egy gazda,
mezőgazdasági gazdaasszony osztályt indítunk. Ezek a diákok a hároméves szakképzést követően lehetőséget kapnak arra, hogy két éves érettségire való felkészítésen vegyenek részt. Az eddig szakközépiskolának
nevezett képzés helyébe az ötéves szakgimnázium keretei között mezőgazdasági gépésztechnikus és állattenyésztő, állategészségügyi technikus képzést indítunk egy osztállyal. Az ide felvettek a negyedik év végén
érettségiznek és mezőgazdasági vállalkozó illetve állattenyésztő szakmai
bizonyítványt kapnak, majd az ötödik évben szerezhetnek technikusi végzettséget. Az elmúlt évben végzetteknek már az idei évben elindulhat a
kétéves érettségire felkészítő osztály. Továbbra is indul a mezőgazdasági gépjavító osztályunk a gépész végzettségűeknek és az érettségire épülő mezőgazdasági gépésztechnikus osztály is.
Minden diákunk bekapcsolódik majd a gyakorlati munkába. Ezzel, a
munkához való kötődést kívánjuk erősíteni és azt a kormányzati szándékot
próbáljuk támogatni, hogy modern elméleti ismeretekkel rendelkező a gyakorlati feladatok megoldásában jártas fiatalokat tudjuk kibocsátani.
A most induló hét új osztályban kilenc szakmát oktatunk. A több mint 170
új diákunk többsége most ismerkedik majd meg azokkal a követelményekkel, amelyek talán a megszokottól eltérőek lesznek.

Én arra kérem diákjainkat, hogy segítsék az újak beilleszkedését iskolánk közösségbe. Fogadják őket szeretettel, érezzék a segítő szándékot.
Ismertessék meg velük normarendszerünket az iskolai élet minden területén. Igyekszünk a szülői házat helyettesítő, gondoskodó környezetet biztosítani diákjainknak, olyat ahol minden problémájukkal tudnak fordulni valakihez. Osztályfőnökhöz kollégiumi nevelőhöz, az iskolai alapítványhoz.
A kilencedikeseknek és a másik iskolából érkezetteknek is tudniuk kell,
hogy szigorúan fel fogunk lépni abban az esetben, ha őket bármilyen
módon megalázzák a magasabb évfolyamok tanulói.
Azt is tudniuk kell, hogy az iskola területén nálunk sem engedélyezett a
dohányzás. Szigorúan büntetjük a drog és alkoholfogyasztást, a lopást, a
durvaságot és a trágár beszédet.
Tisztelt Szülők! Furcsa lesz hozzászokni, hogy gyermekeik nálunk a legkisebbek lesznek. Ezért is bíztatom önöket arra, hogy tartsák a kapcsolatot
az osztályfőnökökkel, és a kollégiumi nevelőkkel, hiszen bármilyen probléma is merül fel, az ő segítségükre mindig számíthatnak.
A most induló osztályok vezetői:
9.A
Fenyvesi Petra
9.B
Varga Judit
9.C
Haász László
12.A Taskovics Tibor
9.K
Nagy Béláné
12 É Molnár Gáborné
13T
Juhász Zoltán
Köszönjük, hogy ránk bízzák gyermekeink nevelését, de számítunk
együttműködésükre ebben a felelősségteljes munkában. A szülő szerepét
és felelősségét nem tudjuk átvenni, de jó szándékú segítségünkre számíthatnak
Iskolánk elsődleges céljának tekinti, hogy minél kevesebb tanulónk morzsolódjon le a képzés során, és az elhelyezkedésüket elősegítő bizonyítvánnyal a zsebében lépjen ki majd az iskola kapuján, ezért a jól teljesítők
lehetőséget kapnak rá, hogy a felnőttképzésben kedvezményesen jussanak
majd további szakmai végzettséghez.

Tisztelt Vásárlóink!

BÓBA GAZDASAROK

A CÉZI VÍZ-GÁZ Szaküzlet bővítette áruválasztékát.

mezőgazdasági és
barkács, minőségi
nyelezett szerszámok
nagy választékban,
valamint fa- és alumínium
létrák, talicskák,
hordók, ballonok stb.

ÚJDONSÁG!

BALTÁK,
FEJSZÉK SZÉLES
VÁLASZTÉKBAN
A GAZDASAROK termékeire minden szerdán 10 % kedvezmény!!
Címünk: Jánoshalma, Rákóczi utca 13.
Telefon: 70/600-4912

Kedves Végzősök! Számotokra elérkezett az a tanév,
amikor majd számot kell majd adnotok az érettségin és a
szakmai vizsgákon az eddig megszerzett ismeretekről. Aki
úgy érzi, hogy van pótolni valója, mert nem megfelelően
tanult az eltelt évek során, azt arra bíztatom, hogy az idei
évben szorgalmasabb legyen.
Számítunk rá, hogy az idei évben is lesznek majd közületek, akik vállalják a megmérettetést az országos szakmai
versenyeken, és az elődökhöz hasonlóan kiváló eredményeket érnek el.
Az iskola kimagaslóan jó képzési feltételei, és kollégáim
magas szintű tudása, pedagógiai és gyakorlati tapasztalata
a biztosítéka a sikernek. Ehhez már csak a tanítványok erős
akaratára és szorgalmára van szükség.
Gothe szerint:
„Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem
szívesen csinálnak”.
Ehhez a jókedvű, szívesen végzett munkához kívánok
minden kollégámnak, és diákunknak az egész tanévre szóló erőt és egészséget.
Abban a reményben nyitom meg az intézmény új tanévét, hogy tanár és diák közös munkájával tovább tudunk lépni azon az úton, ami a vidék és az itt élők felemelkedéséhez vezet.
TAskovics Péter főigazgató
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Elsimerések, jutalmak

A 9.a osztályból könyvjutalmat
vehetett át tanulmányi eredményéért Nagy Attila és Kiss Levente,
valamint tanulmányi eredményéért
és az osztályközösségben végzett
munkájáért Kazi Zoltán Tibor és
Varga Ádám. Igazgatói dicséret
kapott Tóth Máté Mihály az osztályközösségben végzett munkájáért, Sziládi Máté János a gyakorlaton végzett munkájáért és Keresztes Balázs eredményes munkájáért
A 9. b osztályból igazgatói
dicséretben részesült a gyakorlaton végzett szorgalmas munkájáért
Ádám Norbert, Gyöngyösi Erika,
Lengyel Dominik, Papp Zoltán,
Zöldági Viktor, Fodor Barbara és
Horváth Ivett
A 9. C. osztályból tantestületi dicséretben és könyvjutalomban
részesült jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Király Attila. Juhász
Tamás Lajos Igazgatói dicséretet
és könyvjutalmat kapott jó tanulmányi eredményéért, és példamutató magatartásáért. Igazgatói dicséretet vehetett át Lakatos Martin
jó tanulmányi eredményéért, Laki
Szilveszter közösségi munkájáért
és Szabó Attila és Sütő Martin
gyakorlati munkájáért.
A 9.e osztályból igazgatói dicséretben és könyvjutalomban részesült Hajdú Patrik és Hayerbacher
Zalán jó tanulmányi eredményéért
és Busa Emma kiemelkedő közösségi munkájáért.
A 9. k osztályból könyvjutalmat és igazgatói dicséretet kapott
Szekszárdi László - jó tanulmányi eredményéért, Tumó Márkó
Renátó jó tanulmányi eredményéért
és az osztályközösségért végzett
tevékenységéért és Ujvári Gábor
jó tanulmányi eredményéért és a
közösségi munkájáért
A 10.a osztályból igazgatói dicséretben részesült Hunyadi Ármin kiemelkedő tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért, gyakorlati munkájáért,
Gömöri Balázs Bence kiemelkedő tanulmányi eredményéért, a
mulasztásmentes félévért, példamutató magatartásáért, Csanádi
Zsolt példás magatartásáért, gya-

korlati munkájáért és Buchmüller
Norbert gyakorlati munkájáért
A 10. bf osztályból könyvjutalomban és igazgatói dicséretben
részesült Tóth Vivienn jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért
és Kisföldi Antónia a közösségért
végzett munkájáért.
A 10. Bg osztályból igazgatói dicséretben és könyvjutalomban részesült gyakorlati munkáért
Baján Gergely és Vida Viktor.
Igazgatói dicséretet és könyvjutalmat kapott a gyakorlati munkáért
és a jó tanulmányi eredményért
Szabó Bálint, jó tanulmányi eredményért Weiszhaupt József. Igazgatói dicséretben részesült gyakorlati munkájáért Erdélyi Árpád és
jó tanulmányi eredményéért Vörös
Márk
A 10. c osztályból igazgatói
dicséretet és könyvjutalmat kapott
az egész évi munkájáért Fekete
Gábor, Hegedűs Bence és Molnár András
A 10.k osztályból igazgatói
dicséretben és könyvjutalomban
részesült Kókai Dániel jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő
gyakorlati munkájáért, Narancsik
Zoltán jeles tanulmányi eredményéért, Kugelmann József jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő gyakorlati munkájáért és Gusztonyi Gergő jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő gyakorlati munkájáért
Igazgatói dicséretben részesült
Bársony László, Király Dániel
kiemelkedő gyakorlati munkájáért,
Busa Andrea, Buda Róbert és
Terbe Noémi kiemelkedő közösségi munkájáért.
A 11. k osztályból könyvjutalomban és igazgatói dicséretben részesült Sziráczki Amanda jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért,
közösségi munkájáért Szabó Erika, Szabó Zelma és Papdi Regina
Mercédesz
A 13 T osztályból könyvjutalomban és igazgatói dicséretben részesült Tasi Krisztián Márk, Ritzl
Bence, Szász Norbert és Csuka Krisztián. Igazgatói dicséretet kapott Borbély Tamás, Hering
Róbert, Katona Szabolcs és Laki
Imre
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Hamarosan nyit a Sorsok Háza Jánoshalmán

Megnyitja kapuit Jánoshalmán is a Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappal
Intézménye. Mint azt Hajdú Julianna intézményvezetőtől és Nagy Zsolt Zoltán
a helyi telephely vezetőjétől megtudtuk, a Kölcsey utca 26. szám alatti intézményt a Magyarországi Baptista Egyház által létrehozott Szeretetházi Baptista
Gyülekezet működteti a hálózat kiskőrösi, kiskunhalasi, kiskunfélegyházi, bajai,
kiskunmajsai, hódmezővásárhelyi és kalocsai tagjaival intézményeivel együtt.
A pszichiátriai betegek nappali intézményére komoly igény mutatkozik - magyarázza
az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy elsősorban azoknak a pszichiátriai
betegségben szenvedőknek, vagy krízishelyzetben lévőknek szeretnének segítséget
nyújtani, akik kórházi ellátásra nem szorulnak ugyan, de támogatásra, szakmai útmutatásra igen. A pszichiátriai betegellátás fejlesztése című projekt keretében elnyert támogatás felhasználásával vásárolták meg az ingatlanokat, és alakították ki a hatósági és
emberi elvárásoknak minden tekintetben megfelelő, igényes Sorsok Házát.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális,
egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást
nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet
biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott
úgy az ellátotti kör, mint a lakosság felé.
- A pszichiátriai betegek nappali intézménye az öntevékenységre, az önsegítésre
épül. Programjaink kulturális, szabadidős, tájékoztató jellegűek, az intézmény szolgáltatásai között egyéni, és csoportfoglalkozás is szerepel. Arra törekszünk, hogy megkönnyítsük a társadalomba való beilleszkedését, korábbi közösségeikbe való visszatérését azoknak, akik megtisztelnek minket bizalmukkal - foglalja össze Hajdú Julianna.
Az 50 férőhelyes intézményben van pihenőszoba, adottak a közösségi együttlét, pihenés, személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztításának feltételei, azonban meleg
étkezésre nincs lehetőség.
Az ellátási területről (amibe Jánoshalma mellett Mélykút, Kéleshalma, Borota, és Rém
is beleértendő) bárki igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait egy megállapodás
megkötését követően. Amennyiben az igénybevevő az ellátási területen tartózkodik
életvitelszerűen, de bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik a
felsorolt településeken, abban az esetben is bizalommal fordulhat segítségért az intézmény munkatársaihoz.
- Itt semmi sem kötelező - fogalmaz a szakember. - Mindenki akkor és annyi időre
jön, továbbá abban vesz részt, amiben szeretne. Az intézmény csoportfoglalkozások és
egyéni beszélgetések biztosításával segít pszichés problémák megoldásában. A nyitvatartási időben az itt tartózkodás lehetősége adott, az ellátottak önkéntesen, szükség
szerint keresik fel az intézményt. Szeretettel fogadunk mindenkit, aki problémái megoldásához segítséget remél, vagy szabadidejét társaságban, kulturált környezetben,
tartalmasan szeretné eltölteni. Segítséget nyújtunk álláskeresésben is. A Sorsok Háza
tárt kapukkal várja a pszichés problémával küzdőket és hozzátartozóikat. A közösség,
a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel.
A Sorsok Háza szolgáltatásai ingyenesek. Olyan pszichés mentális problémákkal küzdő embereken próbálnak itt segíteni, akik megrekedtek egy élethelyzetben, és meghaladja az erejüket a továbblépés, esetleg már egészségügyi ellátásban részesülnek
pszichiátriai betegségük miatt. Krízishelyzetben lévők ugyancsak segítséget remélhetnek az itt dolgozó három terápiás segítőtől. Az igényt személyesen a rászoruló, vagy
hozzátartozója is jelezheti. Az intézményben egyébként hozzátartozói csoport indítását
is tervezik.
Az intézményvezető hangsúlyozza: Az intézmény szakmai munkára épült, és a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartja mindenki faji, felekezeti hovatartozást.
Jelentkezni folyamatosan lehet személyesen hétfőtől péntekig 7 és 15 óra között a hely-

színen, Sorsok Háza Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményében
Jánoshalmán, a Kölcsey utca 26. szám alatt, vagy a 20/776-4129es telefonszámon.

11. oldal

A dietetikus tanácsai

Teendők a
cukorbetegség
előszobájában

A szénhidrát anyagcserezavarok lassan alakulnak
ki és kezdetben tünetmentesen zajlanak. A pre-diabétesz az az állapot,
amikor a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de még nem olyan
magas, hogy cukorbetegséget jelentsen ki az orvos.
Jobb ezért intő jelnek tekinteni a magas vércukorszintet, amely arra
figyelmeztet, hogy itt az idő a változtatásra! Mindez persze csak a kettes
típusú cukorbetegségre igaz, melyet régen időskori formának is neveztek,
és amely komoly összefüggésben van az életmóddal.
Ebben a szakaszban a vércukorszint már magasabb, de még nem
annyira, hogy az cukorbetegséget jelezne. Azonban már ebben a stádiumban hozzá kell kezdeni a diétához. Kutatások szerint már az enyhén emelkedett vércukorszint is maradandó károsodást okozhat a szervezetben,
főleg a szív- és érrendszerben, így nem kétséges, hogy minél hamarabb
be kell vezetni azokat az életmódbeli változtatásokat, amelyek segítenek
a vércukorszint helyreállításában. Ugyanis így későbbre halasztható, vagy
egyes esetekben teljesen kivédhető a valódi cukorbetegség kialakulása.
A legfontosabb a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás. A testsúly öt-tíz százalékos csökkentése közel hatvan százalékkal csökkentheti
a cukorbetegség kialakulásának kockázatát!
Nem lesz szükség követhetetlen, bonyolult dolgokra, csak az egészséges életmód és étkezés alapszabályainak betartására.
Mit tegyen, mit egyen? Elsősorban teljes kiőrlésű, magvakkal, korpával dúsított kenyereket érdemes enni, melyekből lassabban szívódik fel
a cukor. Emellett barna rizst, cukrozatlan müzlit, zabpelyhet is szabad
fogyasztani.
A testsúly csökkentése érdekében részesítse előnyben a sovány felvágottakat. Húsok közül bőr nélkül fogyassza a csirkét, a pulykát, a sertésés marhahúsok közül pedig válassza a soványabb részeket. Kerülje a szalonnát, a császárhúst, a tepertőt, a zsíros kolbászokat.
Tej, tejtermékek közül legjobbak a soványak (1,5% zsírtartalommal), a
savanyított tejtermékek, sovány sajtok, amelyek magas kalciumtartalmuk
miatt is nélkülözhetetlenek.
Zöldségek, főzelékfélék, gyümölcsök alkossák az étrend alapját! Nyersen, köretként, salátának is felhasználhatja ezeket, így a fogyást is elősegíti. Jó tudni azonban,, hogy a szőlőnek, datolyának, fügének és minden aszalt gyümölcsnek magas a szénhidráttartalma, ezért ezeket célszerű korlátozni..
Naponta célszerű több, öt (3 fő- és 2 kis-) étkezést beiktatni, hogy elkerülje a vércukorszint ingadozását.
Jobb mellőzni a vércukrot gyorsan megemelő cukros üdítőket, szörpöket, cukorral vagy mézzel ízesített teát, lekvárokat, édességeket. Az édes
íz pótlására jól használhatók a mesterséges édesítőszerek, cukorhelyettesítők, melyek egyre bővülő választékban állnak rendelkezésünkre.
Faragóné Hován Éva dietetikus
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda,
péntek 830-1200,

BOR

kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

A MINDENNAPOKRA!

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

Eladó: kéleshalmi: 0128/22 hrsz. legelő (erdő, cseres) 1ha
6897m2, 0128/14 hrsz. 7ha 2624m2 cseres, amely inkább legelő
jellegű. Érdeklődni: 06/30 462-4762

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, szomszédoknak, akik

Ádám Jánosné

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

(Fenyvesi Erzsébet)

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el
és együttérzésükkel osztoztak mély fájdalmunkban!

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel megköszönöm azoknak,
akik

Zsemlye Imre
alezredest
utolsó útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család nevében felesége

STÍLUS
ÜZLET
SZEPTEMBERI
AKCIÓJA
Lábtörlő (38*50 cm): 199.Műa. merőkanál: 99.Just mosogatószer
(0,5l): 179.Baba tusfürdő
(400 ml): 399.További akciónkat
keresse üzletünkben!
Az akció 2016. 09. 03.tól 16.ig tart!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 69.
A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2016. augusztus hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Horváth Sándorné
sz.: Horváth Margit
Mészáros Istvánné
sz.: Radvánszki Ilona
Bogdán Józsefné
sz.: Kovács Margit
Kis-Gombos Lajosné
sz.: Dongó Ilona
Ádám Jánosné
sz.: Fenyvesi Erzsébet
Kmetovics István
Id. Daróczi Tamás

élt: 84 évet
élt: 81 évet
élt: 83 évet
élt: 83 évet
élt: 76 évet
élt: 52 évet
élt: 94 évet

Kiss Ferencné
sz.: Nagy Etelka
Özv. Papp Lászlóné
sz.: Kiss Tamás Veronika
Kazinczy Ferenc
Rátai Rudolfné
sz.: Mojzes Erzsébet
Miklósovics Jánosné
sz.: Szabó Gizella
Ónody Lászlóné
sz.: Juhász Jolán
Fárbás Károlyné
sz.: Ribli Mária

Tel.: 06-30/529-7407

Szeptemberben új akciókkal és jelentős
árcsökkenéssel várjuk kedves vásárlóinkat

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a
Nonstop ABC-ben
Arilux 4l folyékony mosószer

899-Ft/db

(225-Ft/liter)

Arany Fácán dobozos sör alk.4% 0,5l

179-Ft/db

(358-Ft/liter)

Pepsi-Cola 2,5liter

333-FT/db

(133,20Ft/liter)

49,90-Ft

(499-Ft/kg)

1499-Ft/cs

(149,90Ft/kg)

Efef baromfipárizsi 10dkg
Reno kutyatáp 10kg

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

A Család-és Gyermekjóléti Központ ingyenes

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

élt: 79 évet
élt: 78 évet
élt: 95 évet
élt: 77 évet
élt: 78 évet

Faddi Szabolcs

élt: 85 évet

közterület-felügyelő
telefonszáma

élt: 81 évet

06-30/565-37-58

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

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

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

Tel.: 06-20-32 39 906

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából 2016.
augusztus hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:
Vida István (1957)
Komáromi Ferenc (1926)
Faddi Benedek (1930)
Dobránovics László (1953)
Horváth Lászlóné sz Kovács Klára Franciska (1955)
Munkácsi Lajosné sz Dora Márta Mária (1946)
Gyurika Mihályné sz Magó Teréz(1938)
„Akiket legjobban szeret az Úr, azokat szólítja magához a leghamarabb.”
Stephen King
Nagy Zsolt ügyvezető
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„Győzelemmel kezdett
a nyáron jelentősen
átalakult JFC”

08.14
felnőtt megyei I. osztályú mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kunszállás 7:2 (4:2)

Jánoshalma. 130 néző
Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés.
Megemlékeztünk a nemrég elhunyt egykori legendás jánoshalmi játékosról, SZÉCSI
ISTVÁNRÓL.
Csapatunk gólokban gazdag mérkőzésen
nyert a rutinos vendégek ellen. Az új játékosok jól mutatkoztak be a hazai csapatban.
Gólszerzők: Kisa Péter 3’, Farkas Pál 16’,
Jeszenszky Roland 36’, 42’,59’, Szávuj
Miklós 81’,85’. Illetve Polyák Sándor 16’,
Kulcsár Gábor 44’
Jók a JFC csapatából: Jeszenszky Roland,
Kisa Péter, Farkas Pál, Szabó Szilárd Szávuj Miklós.
Gieszinger Ferenc edző: Támadóink ezen
a napon remekeltek, és szép gólokat szereztek.

„Vereséggel kezdett az
utánpótlás csapat”
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kunszállás 2:5 (1:2)

Gólszerzők: Hegedűs Máté 32’.Délceg
Dusán 46’. illetve Rézműves, Nagy 4.
Jók a JFC csapatából: Zentay Viktor, Sánta Robin
Gieszinger Ferenc edző: Mezőnyben
egyenrangú ellenfelek voltunk, ám ez ma
kevés volt.

„Vereség Kecelen”
Az elmúlt hétvégén még sziporkázó támadóink a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázták, így törvényszerű volt a vereség.
08.21
Kecel- Jánoshalmi FC 2:1 (1:0)

Kecel, 150 néző
Gólszerzők: Kerekes Márk 10’. Flaisz Zoltán 74’,illetve Gyenei Tamás 77’
Jók a JFC csapatából: Szabó Szilárd
Gieszinger Ferenc edző: Nyomasztó fölényünk ellenére se tudtunk nyerni. A mai

napon nem sikerült semmi.
U-19 mérkőzés

„Hazai győzelem”
Kecel-Jánoshalmi FC 2:0 (1:0)

Gólszerzők: Hajdú Hunor öngól, illetve
Györgye
Jók a JFC csapatából: Hajdú Hunor, Zentay
Viktor, Sánta Robin.
Gieszinger Ferenc edző: Sportszerű mérkőzésen ellenfelünk ereje a túlkoros játékosoknál mutatkozott meg.

Vereség hazai pályán”
08.28

Jánoshalmi FC- Faddikorr Kkhalasi FC
2:3 (1:1)

Ezúttal pontot sem tudtunk szerezni régi
mumusunktól.
Jánoshalma, 150 néző
Gólszerzők: Szabó Tamás öngól 8’,Kovács
Máté 70›, ill. Gomez Mesa Dániel 16›,58›
és Simtchatcha Steve 85’
Jók a JFC csapatából: Szabó Szilárd, Bogdán Róbert
Gieszinger Ferenc edző: A látottak alapján
nem érdemeltünk vereséget.

13. oldal

Népszerűek
a fitnesz
eszközök

Városunkban is kedveltek a Béke téren
felállított felnőtt fitnesz eszközök. Arra járva sokszor látni, hogy használják.
Minap arra járva előbb egy baráti férfi társasággal találkoztam, akik izzadtan érkeztek a park irányából. Volt köztük már nyugdíjas is és még az élete délelőttjén járó fiatal is. Míg beszélgettünk a mellettünk lévő
fitnesz eszközökön éppen két fiatal fiú tornázott. Azt ugyan nem volt módomban
megkérdezni, hogy csak hepajból csinálták, vagy rendszersen használják az eszközöket, mert időközben el is mentek a helyszínről. A tapasztalat azt mutatja, hogy igen
is sok embernek van igénye a testedzésre

A barátságért kerekeztek
Szép, kellemes túrán vett részt 2016.augusztus 27-én a
Bács-Kiskun Megyei és a JATESZ Nordic Walking csapat
hét tagja a Halas Média és Kultúra Kft. által szervezett VI.
Kiskunhalas Szabadka Barátság Kerékpártúrán. Az útvonal: Jánoshalma - Mélykút - Kiszállási körforgalom - Tompa – Tompa-határátkelő - Szabadka és vissza. Az így megtett táv:120 km. volt.
A közel 300 induló reggel 7 óra 30 perckor startolt Kiskunhalasról, Jánoshalmiak a Kisszállási körforgalomnál
csatlakoztak a csapathoz. Szabadkára megérkezve a Zsi-

„Megérdemelt
vendég siker”
U-19 mérkőzés :

Jánoshalmi FC- Faddikorr Kkhalasi FC
1:3( 1:2)

Gólszerzők: Délceg Dusán 44’, ill. Burszki,
Honfi, Gyenizse
Jók a JFC csapatából: Sánta Robin
Gieszinger Ferenc edző: Egy labda és játékügyes ellenfél múlt felül bennünket. Gratulálok nekik.
„ Nagy kár az elvesztett két mérkőzésért,
mert most jönnek csak a nehéz meccsek!”
Szept. 03-án Kecskeméten játszik a csapat, majd 11-én a Bácsalmást fogadjuk.

nagóga udvarában parkoltak le a kerékpárokkal és sétálva mentek át a Városházára. A biciklistákat Szabadka alpolgármestere
Horváth Tímea a Városháza dísztermében köszöntötte. Szárity
szobor koszorúzása, ebéd és szabadprogram után délután fél
négykor indultak vissza. A túrán résztvevő csapattagok hazaérkezéskor elmondhatták, hogy ezen a napsütéses meleg napon
szép, tartalmas és kellemesen fárasztó túrán vettek részt. Gratulálunk minden részvevőnek ehhez a nem kis teljesítményhez!
Cs. E.

Horváth Mihály elnök

Az első Méta Téma
JátsszMa!
Ismét fergeteges
hónapot zártunk augusztusban!
A
hónap első
hetében Balatonszemesen métáztunk a CashFlow táborban táborozó
gyerekekkel.
Augusztus
13.-án – itthon – megdőlt a résztvevői rekord: 26 játékossal nyitottuk meg alkalmunkat. Augusztus 19.-én Katymáron a Segítőház vezetőjének meghívására tartottunk méta-oktatást, majd sor került egy barátságos mérkőzésre is. Katymáron egyébként másodszor jártunk, tavaly óta a közösségük sokat
métázott, és jelezték, hogy szívesen részt
vennének a tavaszi Jánoshalmi Méta Bajnokságon.
Előtte azonban, 2016. szeptember 17.én 14:00-tól a Batthyány utcai lovaspályán a Gyermeklánc Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központtal közösen ifjúsági és

családi napot tartunk Méta Téma Játs�szMa! néven. A rendezvényen sok programmal várjuk a kicsi gyerekeket szüleikkel, várjuk az általános és középiskolásokat, egyetemistákat, fiatalokat, kamaszokat, és mindenkit, akit érdekel: a játék, a
sport, a család.
A programon találkozhat az érdeklődő
a méta csapat kedvenc játékaival, mint: a
méta játék (talán annyira nem meglepő),
ultimate frizbi, kickball, ezen kívül a Gyermekjóléti szolgálat és a Gyerekház szintén színes programokkal készül a kilátogatóknak.
Részletes információk hamarosan a
Jánoshalmi Méta Téma facebook oldalán!

Műszaki
kereskedés
––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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14. oldal

Mindenkit szeretettel várunk a
„Szármafőző versenyre”!

Rendőrségi hírek!
F. F. I. jánoshalmi lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2016.05.23-án 16:00 óra
és 2016.05.25-én 14:30
óra közötti időben a Jánoshalma belterületén található mezőgazdasági gépek
tárolására szolgáló porta területére a kapun lévő
lakatot leverve behatolt
és a portáról egy traktor
után szerelhető rendsodró gépet tulajdonított el kb.
200 000 Ft értékben.
A nyomozás során felderítésre került,
hogy a lopást M.A. és SZ.L. jánoshalmi
lakosok követték el, az eltulajdonított rendsodró lefoglalásra került, így a sértett kára
megtérült.
M.A. és SZ.L. nemcsak a rendsodró ellopásában vettek részt, hanem egy Jánoshalma határában lévő lakatlan tanyán parkoló MTZ-50 típusú lassú járműről lesze-

relték és eltulajdonították
annak két első kereket is.
A kerekek lefoglalása szintén megtörtént, így a tulajdonos kára ebben az esetben is megtérült.
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 „ SZÜRETI EXPO” keretében,
a hagyománynak számító 4. töltött
káposzta főző versenyre, 2016. szeptember 24. szeretettel várjuk a főzni
szerető: szakácsnőket, szakácsokat,
amatőröket, fiatalokat és szép korúakat, hogy összemérhessék tudásukat, a független zsűri elbírálása alapján. Szívesen vesszük az utcák lakóközösségeinek, vállalkozásoknak, és
a baráti társaságoknak a jelentkezését is. Számítunk a versenyzők
barátaikra, hozzátartozóikra, az elkészült ételek elfogyasztásához, hangulatos környezetben a szakiskola udvarában, ahol műsorok, bemutatók, és a kiállítások teszik színesebbé a napot. Azon vendége-

ink részére, akik nem hivatalosak egyik bográcsfőző helyre sem, iskolánk pénztárában, elővételben 2016.09.08-tól-09.24-ig be lehet fizetni 660.Ft/adag áron a közös bográncsban főzött töltött
káposztára, így ők is részesülhetnek a finom töltött káposztából.
Az újságban, valamint a plakátokon
részletesen megtalálhatják a versenyfelhívást, a
nevezés módját, és a verseny feltételeit, további felvilágosítást kaphatnak: Taskovicsné Klárikától (06/30/539-2932), Zadravecz Györgytől (0670/332-8933) telefonszámon.
Kérjük, nevezzenek a versenyre!
Mindenkit szertetettel vár a rendezőség

Felhívás!

A SZÜRETI EXPO program keretén belül, az FM Kelet – magyarországi
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Töltött káposzta főző versenyt hirdet!

2016. augusztus 17-én lesz kirakodó vásár
A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a
06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

A verseny időpontja: 2016. szeptember 24. (szombat)
Helye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. sz. (szakképző iskola)

Kisállat és díszállat
felszerelés bolt

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

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

Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)
Pethő Zoltán

2016. szeptember

Tel: 0630/338-25 08

www.pézé.hu

Or vosi ügyelet

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

Versenyfeltételek:
Jelentkezés: 2016. 09. 16-áig 8,00 h-12,00 h-ig személyesen az iskola portáján,
a nevezési díj befizetésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13).
A versenyre maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!
A verseny nevezési díja: 6.000.-Ft / bogrács
A nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a főzéshez szükséges
alapanyagokat: savanyított káposzta 2 kg, levél 40 db, és 3 kg darált hús.
Az alapanyagokat 2016. 09. 23-án (pénteken) 15 és 17 óra között vehetik át a
jelentkezők: Csimáné Balázs Zsuzsanna oktatótól, Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatt.

Verseny szabálya:

Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, szombat reggel, a verseny
helyszínén kell bemutatni.
A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben, a versenyzők megkezdik a
főzést.
Minden versenyző számára biztosítunk egy db
asztalt, és székeket, vagy padot, ha többre van igény,
azt előre kérjük jelezni.
Aki saját sátrat szeretne felállítani, az alapanyag
átvételekor, jelezze a szervezőknek.
Érdeklődni lehet, az alábbi telefonszámokon:
Taskovics Tiborné 06/30/539- 2932
Zadravecz György 06/70/332 – 8933
Tisztelettel a szervezők!

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

Csoboth Johanna,
J Á N O S H A L M I
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Jánoshalma Város Önkormányzatának
lapja
Megjelenik: havonta

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.
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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Sió rostos narancs 1l

199.-

Sió rostos kajszibarack 1l
Sió multivitamin 1l 		

199.199.-

Pulyka darálthús 500gr

350.-

700.-/kg
99.-/l

399.-/kg

Óriási trappista sajt akció !
Akcióink a készlet erejéig érvényesek !

Petróczky Ferenc

született:
2016. július hónap végén
Dudás Kevin Norber t (Anyja neve:

Sarok Krisztina).

augusztus hónapban

Konrád Belián (Anyja
neve: Bor Szilvia), Horváth Gergő (a.n.:
Dugolity Szilvia), Csámpai Péter Flórián (a.n.: Csámpai Krisztina), Kovács
Nikolász Máté (a.n.: Kovács Erzsébet),
Kiss Janka (a.n.: Csernák Anita), Ignácz Luca (a.n.: Csesznegi Katalin), Ale
Luca (a.n.: Bozár Bettina), Csima Hanna (a.n.: Schweitzer Noémi), Burszki
Maja (a.n.: Burszki Hajnalka), Deák Barnabás (a.n.: Szikora Ágnes).
Pusenszki

Márka cola 1,5l 		 149.Csirke faroscomb 		

Anyak önyv i hír ek

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

Házasságot kötött
Nánai Lilla Katalin – Dudás Imre
Szőnyi Tímea – Horváth István
Szvétek Aliz – Siskovics Attila
Kovács Katalin – Szlafkovszki Norbert
Dobos Emese – Sándor József
Ezen kívül volt még három esküvő, de ők
nem járultak hozzá a nevük közzététel

