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Plébánia energetikai
felújítása

Szorgos kezek munkája nyomán, pályázati pénzből új külsőt kapott a
plébánia.
„Az EGYH-EOR-16-0194 azonosító számon nyilvántartott „Jánoshalmi
Plébánia energetikai felújítása” elnevezésű pályázat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA támogatásával valósult
meg. Az elnyert támogatás összege 3.700.000 Ft.”
Ebből sikerült a nyílászárók egy részének a felújítása és a külső homlokzat egy részének szigetelő festése. A többi saját erőforrásból történt.
Köszönet a támogatásért.

Menyhárt Sándor plébános

XXXI. évfolyam 10. szám

Harminc éves A Mithras Pedagógus Kórus Temerinben
lett újságunk.

Első lapszámunk
1986. októberében
jelent meg.

2016. szeptember
3-án a Mithras Kórus
Temerinben népzenei
találkozón vett részt az
ottani Szirmai Károly
Magyar
Művelődési
Egyesület meghívására.
A találkozón helyi és
környékbeli együttesek adták elő műsorukat. A köszöntőkben többek között Czeller Zoltán polgármester úr idézte fel a Jánoshalma-Temerin testvérvárosi kapcsolat történetét, utalva az idén ünnepelt 75.
évfordulóra is. A jánoshalmi kórus az esemény jellegéhez igazodva elsősorban népdalfeldolgozásokat énekelt.
Az előadást követően nagyon jó hangulatú vacso-

A Zene Világnapja alkalmából került megrendezésre az Imre Zoltán Művelődési Központ által szervezett jótékonysági koncert. A
koncert fellépő művészei a bajai Szent László
ÁMK felnőtt kamarakórusa, valamint Dr. Kosóczki Tamás: orgonaművész-tanár.
A műsorban felcsendültek Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Dubois művei orgonán,
melyet a művész elképesztő virtuozitással
prezentált, valamint Mozart, Perosi, Krafft,
Marzi, Schubert, Saint-Saens latin és francia
szövegű egyházi kórusművei, melyek az Úr
nagyságát hirdették méltó zenei köntösben. A
kórusművek a liturgiához kapcsolhatóak, terjedelmüket tekintve rövidek, de hangzásukban
lélekemelő és üdítő.
Szólót énekelt: Mihálovist Katalin, vezényelt: Mihálovits Katalin és Dr Petz Gábor

A csatorna beruházás
befejeződött.
A Víziközmű-társulat az LTP megtakarítások elszámolását megkezdte,
ennek a zárásnak egyik alapfeltétele a
szerződést kötő személyes aláírása irodánkban.
Kérjük, keressék fel irodánkat
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rán vehettek részt a csoportok, ahol közös éneklés
is emlékezetessé tette az estet.
A testvérvérosi kapcsolatos rovábbi programokról
a 3. oldalon olvashatnak.

Világnapi hangverseny a templomban

TISZTELT LAKOSOK!

Lapunk legközelebb
2016. november 4-én jelenik meg.

2016. október

Főhajtás vértanúk
emléke előtt

Az esős, barátságtalan időjárás ellenére sem maradt el a koszorúzás és
mécsesgyújtás az Országzászló téren az aradi vértanúk emlékére október
6-án, csütörtökön késő délután.
A rossz idő miatt az Imre Zoltám Művelődési Központban tartott megemlékezésen Rittgasszer János a Hunyadi Iskola igazgatója mondott emlékező beszédet, majd a diákok adtak ünnepi műsort. Az eseményről részletesebben következő lapszámunkban tudósítunk.

FONTOS! KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!

HÍREK A CSATORNABERUHÁZÁSRÓL

A 2016. október elején megjelenő Jobbik Jánoshalmi Szervezetének kiadványában újabb, a csatorna beruházásról szóló,
a lakosság félrevezetésére irányuló írás jelent meg. A cikket
Nagy István, a helyi Jobbik elnöke írta, kizárólag a saját számításai alapján. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a Jobbik
kiadványban kétes hírforrásokból napvilágot látott, kevés megszerzett ismerettel bíró számok teljesen valótlanok, rendszerte-

lenek, azok semmilyen alátámasztó adattal nem rendelkeznek.
Az egyszerű matematika és az újságírás alapvető szabályait nélkülözik, hogy körültekintően, alaposan, minden adatot megismerve
lehet hitelesen számolni és újságot írni.
Teljes írásunkoat a 3. oldalon olvashatják.
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Előtérben a helyi értékek
Dr. Szobonya Zoltán életútja

Dr. Szobonya Zoltán Jánoshalmán született 1909-ben.
Jogász, az 1956-os forradalom
mártírja. 1933 és 1940 között
közigazgatási gyakornokként
dolgozott Jánoshalmán, majd
alispáni titkárként Zomborban. 1942-ben Bajára helyezték szolgabírónak. Innen vonult
be katonának. Tartalékos főhadnagyként került szovjethadifogságba. Két és fél év után, 1947ben került haza, és Jánoshalmán járási főjegyzőként dolgozott 1949-ig. 1950es években a „kulákoknak” kikiáltott családok ügyeit intézte, sok ember az ő segítségével szerezte meg a nyugdíjhoz való
jogát, s ilyen ügyekért még honoráriumot sem fogadott el, sőt az illetékbélyegtől kezdve a perköltséget is saját zsebéből fedezte. Munkásságának és egyéniségének köszönhetően hamarosan köztiszteletben és nagy megbecsülésben volt
része a falu lakói körében. 1952 júniusában átlátszó indokkal letartóztatták, de
az igazi indok a politikai, erkölcsi alapállása volt. Rendőri felügyelet alá helyezték, kitelepítették Mélykútról, s új lakhelyül Dunavecsét jelölték meg. 1953 nyarán a Nagy Imre-féle amnesztiával szabadult, s tért vissza családjához. Tovább folytatta ügyvédjelölti munkáját a jánoshalmi
ügyvédi irodában. 1956 tavaszán felkeresték, adatait felvették, hogy üldöztetéséért
rehabilitálják. Erre már az 1956-os forradalom miatt nem került sor. A forradalmi események Jánoshalmán október 26-án kezdődtek. 1956-ban elsőkét fogott a helyi forradalmi megmozdulások szervezéséhez, a
forradalmi bizottság titkára lett. A forradalmi közigazgatás megszervezésével, a nemzetőrség talpra állításával elérte, hogy a forradalom napjaiban Jánoshalmán teljes életés vagyonbiztonság volt. Az ő kiállásának
és igaz hazafiságra buzdító beszédeinek,

megnyilvánulásainak nagy
szerepe volt abban, hogy
a községben működő tüzéralakulat Forradalmi Katonai
Tanácsa november 4-én hajnalban a szovjet csapatok
támadásának hírére katonai
előkészületeket tett, dr. Szobonya Zoltánnak is jelentették a katonai előkészületeket, amelyekkel ő egyetértett. Készek voltak a szülőföld
fegyveres védelmére, de mikor látták, hogy
nem bontakozik ki az országos általános
védelmi harc, ők sem áldoztak emberéletet.
Délután öt órakor elrendelték a leszerelést,
csak járőrözést folytattak. Amikor novemberben a szovjet csapatok végül elérték
Jánoshalmát, egyedül maradt a tanácsházán és „fogadta” a vezetőket. A parancsnok
akkor még köszönetet mondott neki a rendért és nyugalomért, de ez nem volt enyhítő
körülmény a későbbi perben. 1957 februárjában letartóztatták, „a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés
kezdeményezés és vezetésének büntette” vádjával. A legsúlyosabb tette, hogy
a jánoshalmi Forradalmi Bizottság titkáraként a szovjet csapatok elleni katonai előkészületeket irányította. A koncepciós per
vádja arra a feltételezésre épült, hogy ha
jöttek volna a szovjet csapatok, akkor lőttek volna. Mivel vádlóival politikai kompromisszumot nem volt hajlandó kötni, az ítélet kötél általi halál volt, amit - a benyújtott
kegyelmi kérvény ellenére -1958. szeptember 29-én a kecskeméti börtönben végre is
hajtottak. Kivégzésekor utolsó szavai ezek
voltak: „Hazámért és Jánoshalma népéért!”
Újratemetése 1989 őszén történt meg. Azóta hivatalosan rehabilitálták. Jánoshalmán
minden évben megemlékeznek róla. Emléktábla, kopjafa és a róla elnevezett utca is
őrzi emlékét.

2016. október

Imre Zoltán
Művelődési Központ
H-6440 Jánoshalma Kossuth utca 3
Telefon: 70/367-1162
Internet: www.lajthakft.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-16ig
kedd-péntekig: 8-19ig
Szombat: 8-12ig

Kisebb-nagyobb rendezvények, kiállítások és koncertek helyszíne.
Állandó büfé, kedvező árakkal!

„A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy táplálkozzunk vele.
A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele:
lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs.”
(Kodály Zoltán)
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsának határozata alapján 1975 óta
ünnepeljük meg, a zene világnapját október 1-jén. Világszerte koncertekkel emlékeztek meg erről a napról.
Így tette ezt néhány zenekedvelő nyugdíjas is, akik október 1-jén eljöttek városunkba, az ÚJ Pávakör Nyugdíjas Klub meghívására, hogy részt
vegyenek a Népzenei találkozón.
Szeretjük a zenét. Szeretjük, mert jókedvre derít, mert magával ragad,
mert bánatunkban megvigasztal és megmelengeti a szívünket.
Az ókori irodalmi emlékek mesékben, mítoszokban zengnek csodatévő
hatalmáról: Orfeusz énekével hozta vissza kedvesét az alvilágból, Vejnemöjnen vadakat szelídített meg hárfájával, sőt, mint tudjuk, sebet gyógyítani, síppal, dobbal és nádi hegedűvel is lehet.
A rendezvényen Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere mondott köszöntőt, majd a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola néhány növendéke mutatta meg, hogy ők is szeretik a
zenét, furulyán hallhattuk Leonard Cohen, Halleluja című dalát.
Felkészítő tanáruk Patocskainé Vízvári Klára. A kedves dallamok után
pedig elkezdődött a műsor.
Felléptek:

Anna tanácsoport (Mélykút), Drágszéli Asszonykórus, Gyöngyvirág Népdalkör és Citerakíséret (Rém), Mezei Virág Nyugdíjas Egyesület (Kalocsa),
Pöndölösök, Szederinda Népdalkör (Palics), Búzavirág Népdalkör (Madaras), Raics Károly, Nyugdíjas és Egészségmegőrző Csoport (Kunbaja),
Őszikék Nyugdíjas Klub és Dalkör (Bácsalmás), Danubia Citerazenekar és
Dalkör (Tataháza), Mezei Csokor Dalkör, Hagyományőrző Asszonykórus
(Mélykút), és az Új Pávakör.
Sok kedves, vicces, szívet melengető dallal érkeztek a csoportok, majd
az előadásokat követően Kiss György tanácsnok úr zárta le a program
hivatalos részét, és adta át a csoportoknak az emléklapot. Ezután a finom
vacsora, melyért köszönet a Gála étteremnek, tombola, majd mulatság
következett, melyhez a Kék ingesek húzták a talpalávalót.
Természetesen mindez, nem jöhetett volna létre, ha nem kapunk ilyen
sok támogatást. Elmondhatjuk, hogy városunkban sok zenekedvelő él,
akinek most köszönetet szeretnénk mondani:
Czeller Zoltán, Kiss György, Farkas László, Renner Tibor, Petróczki
Ferenc, Békefi Sándor, Szauter Erzsébet, Ádám Gyula, Horváth Ferenc,
Gundáné Török Teréz, Nagy István (virágbolt), Deákfalvi Mónika, Csőszné
Juhász Hajnalka, Gyimesi Lászlóné UNIVER Zrt., Goods Market, Ferencz
Andrásné, Városházi patika, Ruskó István, Radvánszki Ferencné, Ördög
Mária, Maria Troppert.
Köszönet illeti továbbá, az Imre Zoltán Művelődési ház dolgozóit, és az
Új Pávakör tagjait, az odaadó munkájukért! Külön köszönet jár Borsodi
Antalnénak, aki az Új Pávakör tagjait felkészíti.
dr. Tompa Lászlóné

Kettős emlékezés
Október 1-én
délután 17,00ra 102. légvédelmi tüzérezred megalakulásának 58.
évfordulója és
az „IDŐSEK
VILÁGNAPJA”
alkalmából gyülekeztek a „Diákotthonban” a
Bem József
Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai .
A megemlékezés során az „Imre Zoltán Művelődési Központ” falán elhelyezett emléktáblánál Györgypál Csaba nyá.
alezredes az egyesület elnöke köszöntötte
a megjelenteket, megemlékezett az ezred
megalakulásáról. Ezt követően koszorúk
elhelyezésére került sor.
Az Önkormányzat nevében Czeller Zoltán polgármester, az egyesület részéről
Molnár Máté nyá. őrnagy koszorúzott. A
koszorúk elhelyezése után Czeller Zoltán
polgármester meleg szavakkal emlékezett
a városban szolgált katonákra és megköszönte, hogy a Bem Egyesület ilyen aktív
tagja a város életének és hogy nagy gondot fordít a volt bajtársakról való megemlékezésekre és emlékük gondozására.
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október

Népzenei találkozó

elsejét az „IDŐSEK VILÁGNAPJÁVÁ”,
majd 1999-ben éves rendezvény sorozatra is sor került.
A Szálláshely és Irodaházban Györgypál Csaba az egyesület elnöke mondott
ünnepi köszöntőt. Az ünnepi megemlékezést követően az egyesület elnöke a rendezvényen jelenlévő legidősebb egyesületi tagokat - Radvánszki Ferencnét és
Szarvas Ferencet - az egyesület vezetősége nevében egy-egy szerény ajándékkal köszöntötte.
Az est zárásaként egy finom vacsora következett, melyet az egyesület elnöke és Ódor Ferenc „követett el”. A jóízű
vacsora elfogyasztását baráti beszélgetés
és „fergeteges” mulatozás követte.
GYPCS

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj
kukoricában történő kiadása

2016. október 24-től (hétfő) november 5-ig (szombat)
történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –1200

A kiadás helye: 6440 Jánoshalma,
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

Ajándékozási lehetőség
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.

Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben, éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én veled megyek,
Reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.
Ezért a találkozásért, amely
a házasságban vált véglegessé, hívjuk közös hálaadásra november 20-án a 10 órás
szentmisére jubiláló testvéreinket, akik 5, 10, 15 stb. évvel
ezelőtt kötöttek egyházi házasságot. Kérjük, jelezzék a plébánia irodájában részvételi szándékukat (77/401-048).
Sándor atya plébános

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.
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FONTOS!
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN!

3. oldal

Pillanatképek a temeriniek jánoshalmi programjából

CSATORNABERUHÁZÁS
a Jánoshalmi Víziközműtársulat aktuális hírei
A végéhez közeledik a csatorna beruházás. Az elszámolások előkészítését kezdte meg a Társulat.
Mindenki előtt ismert, hogy a Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2008
januárjában alakult meg. Azért volt erre szükség, hogy mindenki
előtakarékoskodva, havonta kisebb összegeket megtakarítva hozzá
tudjon járulni a csatorna beruházáshoz. Ezt 100 hónapon keresztül
tehette meg minden ingatlan tulajdonos, havi 1990Ft megfizetésével. Az így összegyűjtött önerőhöz teszi az állam a lakáskasszán
keresztül az állami támogatást. A kiutaláskori várható összege
260000Ft lesz. Mivel a beruházás megkezdéséig a befizetett összegek nem álltak rendelkezésre, így az önkormányzat fedezetvállalásával hitelfelvétel történt a befizetendő összegek mértékéig. A beruházás költségeinek elszámolását minden ingatlan tulajdonnal
érintett lakosnak meg fogjuk küldeni 2017 év elején. Előzetesen
tájékoztatjuk Önöket, hogy mely költségek kerülnek elszámolásra a
küldendő elszámoló levélben:
•
A beruházáshoz szükséges önerő az emelt támogatási
összeg után
•
Minden olyan költség, mely valamilyen okból támogatásban nem részesült és teljes egészében önerőből kellett
finanszírozni
•
A Víziközmű-társulat 8 éves működési költsége
•
Minden szerződő (lakos) Fundamenta Lakáskassza
számlanyitási díja
•
Minden szerződő (lakos) Fundamenta Lakáskassza 100
hónapon keresztüli számla-vezetési költsége
•
A megvalósult házi bekötések teljes összköltsége, mely
tartalmazza az anyagot, a kivitelezést, a műszaki ellenőrzést, a műszaki átadást és minden ingatlanra vonatkozóan a tervezést.
Ezeket a költségeket, a jogszabályok teljes mértékben lehetővé
teszik elszámolni. Minden tétel a beruházás érdekében felmerült
költség, mely a megvalósítást segítette. Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a környező települések gyakorlatával szemben Jánoshalma városában az Önök által befizetett hozzájárulás összegéből a fent felsorolt
összes költségsor megvalósítása megtörtént.
Figyelem!
A 2016. október elején megjelenő Jobbik Jánoshalmi Szervezetének kiadványában újabb, a csatorna beruházásról szóló, a lakosság félrevezetésére irányuló írás jelent meg. A cikket Nagy
István, a helyi Jobbik elnöke írta, kizárólag a saját számításai
alapján. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy a Jobbik kiadványban kétes hírforrásokból napvilágot látott, kevés megszerzett ismerettel bíró számok teljesen valótlanok, rendszertelenek, azok semmilyen alátámasztó adattal nem rendelkeznek. Az
egyszerű matematika és az újságírás alapvető szabályait nélkülözik, hogy körültekintően, alaposan, minden adatot megismerve lehet
hitelesen számolni és újságot írni.
Ezért működik továbbra is az Önök szolgálatára az ügyfélszolgálati
iroda és a jövő év elején ezért fogjuk megküldeni minden lakosnak
az elszámolást. Addig is szíves türelmüket kérjük, míg a pontos és
hiteles elszámolást elkészítjük.
Továbbra is minden ingatlannak kötelezettsége a beruházáshoz
való egyforma mértékű hozzájárulás.
Juhász Zsolt VKT elnök		

Czeller Zoltán polgármester

Már előzőekben hírt adtunk arról, hogy Temerin és Jánoshalma testvérvárosi kapcsolata idén 75 éves. A jubileum kapcsán több jeles alkalommal
is együtt ünnepeltek a két település lakói, Jánoshalmán a Szüreti Napok
idején került sor a záró rendezvényre. A temerini magyar közösségek nevében Guszton András köszöntötte a Szüreti EXPO résztvevőit.

Gazdagítva a két testvér település kapcsolatát, a színházi előadás előtt
került aláírásra két civil szervezet, a Temerini Alkotóművész Kör (TAKT) és
az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület közötti együttműködési megállapodás. A dokumentumokat Ádám István, és Czeller Zoltán látták el kézjegyükkel.

A temerini küldöttség tagjai valamint Jánoshalma Városi Önkormányzat
nevében a város vezetője lerótták kegyeletüket a jánoshalmi Bajai úti temetőben örök nyugalomra helyezett Temerinből elszármazottak emléke előtt.
A képen balról jobbra: Menyhárt Sándor kanonok úr, Guszton András volt
temerini polgármester, Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere, Ádám
István a temerini TAKT elnöke, Pásztor Róbert a jelenlegi temerini képviselő-testület elnöke.

A Jánoshalmán két napot eltöltő temerini delegáció is benevezett a
hagyományosan megrendezésre kerülő Töltött káposzta főző versenyre. A
képen a tűzgyújtás előtti utolsó előkészületek láthatók, a főszakács Pásztor Róbert.

Szeptemberben végzett munkák
A Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. minden programjában szeptember hónapban is folytatódtak a már előzőleg megkezdett munkálatok.
Belvíz programunkban a meglévő árkokat, átereszeket tisztították meg,
illetve új árkokat ástak. Közút programunk dolgozói a város több utcájában
felújították a járdákat, vagy teljesen újakat építettek.
A mezőgazdasági programban tovább folytatódott a pritamin- és fűszerpaprika betakarítása. A fűszerpaprika csumázását (csipedését) és a pritamin paprika szeletelését a Helyi sajátosságokra épülő program dolgozói
a Mezőgazdasági program dolgozóival együtt végzik. Termelt paradicsomunk szedése is folyamatosan zajlik (érésnek megfelelően), 2016. évben
gyönyörű paradicsomot sikerült előállítani (dolgozóink gondos munkájának,
odafigyelésének köszönhetően). Diákelelemezési Konyha igényeinek kielégítésére megkezdtük a burgonya szedését is.
A szántóföldön termelt termékeinket (burgonyát, tököt, paprikát, káposztát) folyamatosan őriznünk kell (hétvégén és éjszakánként is), mert sajnos többször eltulajdonított belőlük valaki, valakik. Az állandó felügyeletnek valamint becsületes dolgozóinknak köszönhetően többször tetten is
értük a gyanúsítottakat. Rendőrségi feljelentés nem történt, mert a tettenérést követően maradéktalanul visszaadták a tettesek az eltulajdonított terményeket.

A Jánoshalmi Járási Hivatal Járási Szüreti Expot rendezett, melyen a
kiállítók között a Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. is részt vett. Bemutattuk konyhakerti növényeinket, pritamin- és fűszerpaprikánkat, valamint az
aszaló és szárító géppel készített termékeinkből (cseresznye, meggy, paradicsom, répa) kóstolót is kaptak az érdeklődők.
Király Sándor ügyvezető

Az Imre Zoltán Művelődési Központban teltházas színházi előadással
zárult a Szüreti EXPO, egyúttal a Temerin-Jánoshalma 75 éves testvérvárosi kapcsolatát lezáró rendezvénysorozat. A közönség felállva tapsolta
meg a Temerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület amatőr színészeinek produkcióját. A darab címe A tűvétevők volt.

Fogjunk össze
a felújítására!

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
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Járási Gyámhatósági
Szakmai Nap

VI. Összetartás Napja
Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2016. szeptember 20-ra „Járási Gyámhatóság
Szakmai Napot” szervezett. A rendezvény apropója, hogy a járás területén a gyermekjóléti szolgáltatásban tevékenykedő és a gyámügyi feladatot
ellátó szakemberek megismerjék egymást, valamint a közös kapcsolódási
területeket átbeszéljék.
A „Járási Gyámhatósági Szakmai Nap” résztvevőit, intézményvezetőket, szakembereket, és azokat, akik a következő hónapokban kapcsolódnak be a gyermekvédelmi ellátás rendszerébe Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna köszöntötte. A Hivatalvezető Asszony a köszöntő beszédében
kitért arra is, hogy jó kezdeményezésnek tartja az eseményt. Jó tanácskozást kívánt a délutáni órákra. Ezt követően Farkas Margit osztályvezető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát mutatta be. A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről Zámbó Judit szakmai vezető beszélt. A Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát Patakiné
Gelányi Márta intézményvezető, míg a Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát Deákné
Traski Katalin igazgató mutatta be. A szakmai nap következő napirendi
pontja a gyámhatósági eljárás modellek ismertetése címet kapta. Elöljáróban Farkas Margit tartott tájékoztatást az utóbbi időben történt lényeges jogszabályi változásokról, valamint a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. Ezt követően a gyámügyi szakügyintézők a feladatkörükbe tartozó ügytípusokról beszéltek, először Szalmáné Gunda Edit a védelembe vételről, megelőző pártfogásról, ideiglenes hatályú elhelyezésről, családi jogállás rendezésről, magántanulói jogviszonyról. Dr. Barna Brigitta a
nevelésbe vételről, nevelésbe vételre kerülő kiskorúak kapcsolattartásáról, örökbefogadhatóvá nyilvánításról, utógondozásról, otthonteremtési
támogatásról, vagyoni ügyekről, míg Hrovatinné Szakál Éva gondnokságról, gyámságról, családbafogadásról, szülői felügyelet gyakorlásáról, szülő, nagyszülő kapcsolattartásáról, kiskorú házasságkötéséről, a gyermek
huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről tartott ismertetőt. Végezetül a szakmai napon
elhangzottakat Farkas Margit összegezte, megköszönte a jelenlevők aktivitását és a rendezvényt bezárta.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy
2016. október 31-én hétfőn

a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalánál
mivel ez a nap országos pihenőnap
az ügyfélfogadás szünetel,

helyette: 2016. október 15. napján
szombaton 8-12-ig lesz ügyfélfogadás.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Járási Hivatalok részvételével immár hatodik alkalommal rendezte meg az Összetartás Napját 2016.
szeptember 2-án a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidő Központban. A
rendezvényt Kovács Ernő kormánymegbízott úr nyitotta meg köszöntőjével, jó sportolást, versenyzést és kikapcsolódást kívánt a résztvevőnek.
Külön is megköszönte azoknak a járásoknak a bemutatkozását, amelyek
a közigazgatási területükre jellemző értékeiket pavilonokban állították ki.
A Járási Bemutatkozáson Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kiskőrös és Kunszentmiklós mutatta meg
térségének kincseit.
A Jánoshalmi Járási Hivatal kezdeményezésére a Rémi Önkormányzat
dolgozói a közfoglalkoztatási munka keretében újrahasznosított anyagokból: papírból, farmerből, műanyagból készített csodálatos dísztárgyakat,
használati eszközöket, kiegészítőket mutatták be.
A kiállításunkra Kovács Ernő kormánymegbízott úr, dr. Zombor Attila
főigazgató úr és Kollár Péter foglalkoztatási főosztályvezető is ellátogatott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Rémi Önkormányzatnak és azoknak
a magánszemélyeknek a segítségét, akik kézműves termékeikkel, munkájukkal hozzájárultak a bemutató sikeréhez!
A jó hangulatú rendezvényen számos szabadidős tevékenység, süteménysütő-, ügyességi- és sport verseny lehetőséget adott arra, hogy
Bács-Kiskun Megye Kormányhivatalának állami tisztviselői megismerjék egymást, illetve személyesebb kapcsolatot alakítsanak ki kollégáikkal.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal VI. Összetartás Napján láthatóan
minden résztvevő felszabadultan érezte magát. Köszönjük a Jogi és Koordinációs Főosztály munkatársainak a rendezvény megszervezését!
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Az illegális bevándorlásról
tárgyalt a Járási Helyi
Védelmi Bizottság
A Járási Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladata a járás területén
irányítani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazzák.
A Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke a járási hivatal vezetője, titkára
a járási hivatal vezető-helyettes. Az elnök munkáját szakmailag a honvédelmi- és a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek segítik. A bizottság tagjai a
Rendőrőrs parancsnoka, a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség vezetője, a hatósági állatorvos, a járás polgármesterei, valamint a népegészségügy, a megyei kormányhivatal és a vízügy képviselője.
A Bizottság 2016. szeptember 26-án munkaértekezletet tartott az illegális migráció jánoshalmi járást érintő eseményeiről, ahol először Agócs Kristóf rendőrhadnagy a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltségtől ismertette a határ őrizet során tapasztaltakat.
Ezt követően Murár Zoltán alezredes, a Megyei Védelmi Bizottság Titkársága részéről tájékoztatót tartott az Ideiglenes Biztonsági Határzárral
kapcsolatos honvédelmi feladatok jánoshalmi járást érintő aktualitásairól.
A járási hivatal vezetője Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna elmondta, hogy a
hivatal munkatársai is rendszeresen végeznek munkát Tompán a tranzitzónában, ahol jogi segítségnyújtási feladatokat kell ellátniuk a menedékkérők számára. A szakterületüket érintő illegális migrációval összefüggő feladataikról Kiss Zoltán tű. alezredes HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese, Molnár Szilvia a népegészségügy képviselője és Kutyifa István r. alezredes, a Rendőrőrs parancsnoka adott tájékoztatást.
A tanácskozás eredményes volt, mert az egyes szakterületek képviselői, valamint a jelen lévő polgármesterek megismerhették egymás munkájának nehézségeit, tevékenységét, az illegális bevándorlás okozta problémákat, amelyek jelenleg szerencsére kevésbé érintik a jánoshalmi járást.
Az államhatárt védelmező katonák Mélykúton állomásoznak, a járás területén látható fokozott rendőri jelenlét nem csökkentette, hanem növelte a
lakosság szubjektív biztonság érzetét. Az előadók elmondták, hogy szakterületükön megnövekedett a munka, amit az illegális bevándorlás váltott ki,
de kitartóan dolgoznak a lakosság biztonsága érdekében. A fizikai határzár
megerősítésére elektronikai védelmet építenek ki, a fejlesztések remélhetőleg biztosítják, hogy a határon illegális módon ne lehessen átjutni.
Jánoshalma, 2016-09-26.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2016. október

Járási közfoglalkoztatási
kiállítás az expon

Jánoshalmán a szüreti expo keretében már harmadik alkalommal szervezett járási közfoglalkoztatási kiállítást a Jánoshalmi Járási Hivatal. A kiállítás minden évben nagyobb lett, a korábbi osztályteremben már nem fért
el, ezért a szakképző iskola udvaráról nyíló garázsban kapott helyet az
idén. A kiállítás megyei jelentőségű, mert a megyében csak a jánoshalmi
járásban került megszervezésre hasonló. Örültünk annak, hogy a rendezvényen részt vett Kovács Ernő kormánymegbízott és Kollár Péter Foglalkoztatási Főosztályvezető is.
A közfoglalkoztatási kiállítás keretében lehetősége nyílt a jánoshalmi
járás közfoglalkoztatóinak az általuk működtetett - „járási startmunka mintaprogram”, mint - értékteremtő közfoglalkoztatás során előállított termékek
és elvégzett munkáknak a bemutatására.
2016. évben a járás 5 településén 19 startmunka mintaprogramot valósítanak meg, ezekben folyamatosan 363 főt foglalkoztatnak. Az 5 közfoglalkoztató által működtetett mezőgazdasági programelemben 136 fő vesz
részt, az általuk előállított termékekből – melyek nagy szakértelemről tanúskodnak – állítottak ki.
A kiállításon látványosan jelenítették meg az értékteremtő közfoglalkoztatást – a papírfonás, a zöldség- gyümölcstartósítás lehetőségeit, térburkoló elem, asztalosipari termék, virágládák, padok előállítását - a „helyi sajátosságokra” épülő programban, amelyen az öt településen 95 fő vesz részt.
A szociális jellegű programokat képekkel illusztrálták. 27 fős létszámot
érintenek az önkormányzati belvíz-elvezetési programok, a belterületi közutak és mezőgazdasági útkarbantartási programokban 61 fő résztvevő munkája valósítja meg a feladatot. Az illegális hulladéklerakók felszámolására indított programokban 20 fő vesz részt a járásban, munkájuk során több
száz m³ engedély nélkül elhelyezett szemetet és egyéb hulladékot gyűjtöttek össze, szállítottak el.
A kiállításon a közfoglalkoztató önkormányzatok megismerhették egymás „jó gyakorlatait”, előállított termékeit, ötleteket adva arra, hogy más
települések is megvalósítsanak hasonló programokat.
Közös cél, hogy a legsikeresebb programok a későbbiekben önállóan,
támogatás nélkül is fenntarthatók legyenek, új munkahelyeket teremtve.
A kiállító önkormányzatok standja olyan színvonalas volt, hogy az országos közfoglalkoztatási kiállításon is megállta volna a helyét.
A látogatóknak nagyon tetszett a kiállítás, a látogató könyvben szép
bejegyzések tanúskodnak erről.
A Járási Hivatal kollégái sokat dolgoznak azért, hogy a járás településein a közfoglalkoztatás eredményes és értékteremtő legyen, ezért fontosnak
tartottam, hogy ezt be tudjuk mutatni az expo nagyközönsége számára is.
Sok látogató a kiállítást és a megtermelt terményeket megtekintve elismerését fejezte ki a közfoglalkoztatottak munkáját illetően.

A látogatókat megkínáltuk a Mélykúton dolgozó közfoglalkoztatottaktól kapott főtt kukoricával, a Rémen készült mézeskalács és linzer sütemé-

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:
Közzététel időpontja: 2016.09.28

Munkakör
Egyéb takarító és kisegítő
Egyszerű mezőgazdasági munkás
Jövedéki, termékdíj ügyintéző
Pincér
Faipari gyári munkás
Általános irodai adminisztrátor
Mérlegképes könyvelő
Állatorvosi asszisztens
Számviteli ügyintéző

Iskolai végzettség
általános iskola
Szakmunkásképző
Szakközépiskola, Gimnázium, Technikum, Főiskola
szakmunkásképző
általános iskola
szakközépiskola, gimnázium
főiskola
szakközépiskola, gimnázium
szakközépiskola, gimnázium

Cég megnevezése
Borotai Sertéshús Zrt.
Borotai Sertéshús Zrt.
Kunvin Kft.
Gála-Food Kft.
Kozák-Fa Kft.
Koch- Vin Kft.
Borotai Takarékszövetkezet
Borotai Sertéshús Zrt.
Tamonka Könyvelő Iroda

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

Munkavégzés helye
6445 Borota
6445 Borota
6440 Jánoshalma
6440 Jánoshalma
6440 Jánoshalma
6445 Borota
6445 Borota
6445 Borota
6451 Tataháza

Munkabér
111.000,-Ft
111.000 – 150.000,-Ft
130.000 – 200.000,-Ft
megegyezés szerint
111.000,-Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
150.000 – 200.000,-Ft
129.000,-Ft

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a munkáltatókat jelentsék be állás ajánlataikat, segíteni szeretnénk a megfelelő munkavállaló megtalálásában.

nyekkel, a borotai kolbászos falatkákkal. A Jánoshalmán dolgozó Közfoglalkoztatási Kft. szárított paradicsomot és sárgarépát, aszalt meggyet, cseresznyét kínált kóstolóként a látogatóknak.
Sokaknak annyira tetszett az általunk kínált kóstoló, hogy többször is
meglátogatták standunkat.
Jánoshalma, 2016. szeptember 28.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető
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Jól
sikerült
a
harmadik
”Szüreti expo” Jánoshalmán
2016. szeptember 23-25 között megrendezésre került városunkban a
harmadik járási „Szüreti expo”. A rendezvényt, Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, a szakképző iskola főigazgatója Taskovics Péter, Kovács Ernő kormánymegbízott és Bányai Gábor
országgyűlési képviselő köszöntötte a kiállítókat és érdeklődőket. A megnyitón felléptek Szent Anna katolikus óvoda szivárvány csoportos gyermekei egy népi gyermekjátékkal, a Pöndölösök citerazenekar, Új Pávakör
énekkar, valamint a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola 5. a osztályos furulya szakkörös tanulói és a Probitas Táncsport Egyesület jánoshalmi tagozatának növendékei.
Délben szüreti ételek kóstolója volt, amely után mindenki megtekinthette
a szakképző iskola udvarában és termeiben a számtalan kiállítást.
Délután a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola 5. a. osztályának
néptánc csoportja, a Mezei Csokor népdalkör Jánoshalmáról majd a Mélykúti általános iskola diákjai léptek fel a SZÍN – KÓPÉ Színi-tanoda képviseletében.
A szombati napi program során miközben a finom töltött káposzta főtt
a bográcsokban kulturális programok zajlottak a színpadon. Előadók voltak: a jánoshalmi Salima Hastánccsoport táncosai és a Jánoshalmi Aerobic Csoport aerobicosai, a Kéleshalmi Nótakör, Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézményének 4. osztályos tanulója Rusu Andrada Georgiana, valamint Mélykútról a Vadvirág Néptánccsoport.
A Járási Hivatal kiváló szakácsokból álló csapata Ádám Zoltán, Szalmáné

HUNYADI NÉPE

5. oldal

Liszt adomány a rászorulóknak

A Magyar Agrárgazdasági Kamara Bács- Kiskun Megyei Szervezete
a Magyarok Kenyere program keretében szept. 29-én ünnepélyes keretek között 1000kg lisztet adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Jánoshalmi Csoportjának. A rendezvényen jelen volt a Kamara vezetősége
és a MMSZ Dél-Alföldi Régiójának küldöttsége, városunk önkormányzatának és intézményeinek vezetői.
A Magyarok Kenyere olyan karitatív program, melynek keretében a Kárpát-medence magyarlakta részeiről nemzeti összefogással búzát gyűjtenek
a gazdáktól, vállalkozóktól, hogy azt liszt és kenyér formájában eljuttassák
a magyar gyerekeket segítő szervezetek révén a rászorulókhoz.
Az Imre Zoltán Művelődési Központban megtartott átadási ünnepsé-

gen a Kamara elnöke Domján Gergely úr adományozó levelet adott át
Kiss Györgyné csoportvezetőnek, majd Mons. Menyhárt Sándor kanonok
úr megáldotta a helyszínen átadandó lisztet. Az ünnepségre 11 nagy család kapott meghívást, akik személyesen vehették át a gazdák felajánlását.
Az óvodások és iskolások az alkalomhoz méltó műsorral tették teljessé
és emlékezetessé az ünnepséget.
A máltaisok különböző szervezetekkel egyeztetve a liszt szétosztását
karácsonyra tervezik azzal a tartós élelmiszerrel együtt, aminek gyűjtését
szept. 15-én az Univer előtt elkezdték. Jóleső érzés volt megtapasztalniuk,
hogy mennyi segítőkész ember él Jánoshalmán. Hálásan köszönik minden
nagylelkű adományozó fejajánlását.
b.s.

1953 – 1961

Gunda Edit, Bogdán József és Hrovatinné Szakál Éva a Járási Hivatal kollégái számára (50 fő kolléga és családtag) töltött káposztát főzött, amely
nagyon finomra sikerült. Az ételt a zsűri is kiválóra értékelte, a program
részét képező káposztafőző versenyen a Jánoshalmi Járási Hivatal csapata második helyezést ért el.
A Járási Hivatal is kiállító volt a rendezvényen a Hivatal munkájáról
készített bemutatóval, ügyfél tájékoztatókkal. A legkisebbeket édességgel
és a Járási Gyámhivatal munkatársai által készített képes kifestő lapokkal vártuk.
A Járási Hivatal szervezésében Közfoglalkoztatási kiállítást is megtekinthettek a látogatók.
A Járási Hivatal munkájával kapcsolatos kérdésekre lehetett válaszolni a JÁRÁS TOTÓ kitöltésével,
amelyet a kiállítás látogatói nagy lelkesedéssel töltöttek. A 132 hibátla-

nul kitöltött totó közül 7 nyertes kihúzásra került, akiket a hivatalvezető felkérésére 2016. szeptember 26-án a kormányablakban ügyfélként megjelenő Körmösné Rasztik Mária sorsolt ki.

Az 55 éves általános iskolai találkozó is elkövetkezett, amit a Hunyadi Iskola tanári emlékfalánál koszorúzással kezdtünk, megemlékezve volt
tanárainkról. A Gála étteremben, az osztály nevében Kelle János köszöntötte Szabó Sándor volt osztályfőnök tanárurat, 88. születésnapja alkalmából, valamint Papp László tanárurat, Fejes Istvánné és Pap Lászlóné tanárnőket, akiknek ajándékokkal kedveskedtünk.
A találkozó alkalmából Szerezla Sándor tisztelettel és szeretettel
köszöntött mindenkit. „Kívánom, hogy érezze mindenki jól magát, hogy akik
itt megjelentünk, akik még élünk, szeretettel emlékezzünk erre a találkozóra! Kérem, hogy tizenkettő elhunyt osztálytársunkra emléke előtt pedig egy
perces néma felállással tisztelegjünk. Van telefonunk, vagy ha találkozunk,
váltsunk néhány szót!!! Ahogy a dal mondja: „Szeressük egymást gyerekek…” Mindenkinek szép délutánt!”
2016. október 1.
Szerezla, Kelle, Mészáros

Folyamatosan javulnak útjaink

2016. október 3-án értékes ajándékokat vehettek át a következők:
1. díj: Zsemlye Imréné, 2. díj: Mészárosné Lázár Mónika, 3. díj: Renner
Tamás, 4. díj: Győrfi Alexandra, 5. díj: Rabb Sándorné, 6. díj: Bizánc Zsuzsanna, 7. díj: Papp Jácint
A díjakat Tóth Viktor a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója, a Jánoshalmi Járási Hivatal és Ferenc Andrásné vállalkozó ajánlották fel, ezúton is köszönjük nekik.
Az expo rendezésben partnerünk volt a jánoshalmi Gazdakör, Jánoshalma Város Önkormányzata és az FM ASZK ( közismert nevén: Szakképző
iskola), ezúton is köszönöm nekik, hogy a szervezés során eredményesen
együtt tudtunk dolgozni.
Köszönöm a Járási Hivatal munkatársainak lelkiismeretes munkáját is, amelyet
a Járási szüreti expo sikeres lebonyolítása érdekében végeztek.
Az időjárás is kedvező volt számunkra, színvonalas kulturális programokat láthattunk, járási képzőművészek tevékenységét csodálhattuk meg, ezért sikeresnek
ítélem meg a harmadik alkalommal megszervezett rendezvényt.
Jánoshalma, 2016-09-26.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

A külterületi és belterületi útjainkat az anyagi források függvényében, az igényekhez igazodva igyekszik karbantartani a Városgazda Kft.
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„A közzésgformálásnak igen nagy ereje van”

“Jaj, de sokan néznek minket, áldja meg az Isten őket!” – hangzott
el szeptember 3-án többször Bácskossuthfalván a csujogatás, a szüreti
napok alkalmával szervezett felvonuláson.
Bácskossuthfalva életében fontos ünnep a szüreti nap, hiszen még a falu
statútuma, alkotmánya is említést tesz róla. Emberemlékezet óta megtartják, és mindig óriási tömegeket vonz. Az idén is számtalan vendég érkezett,
a jelenlévők száma biztosan meghaladta az ezret.

A szüreti rendezvénysorozat kétnapos volt, pénteken a Vajdasági
Magyar Folklór Központ kézművesei tartottak bemutató kiállítást az Emlékházban, azt követően pedig a kupuszinai Petőfi Sándor ME Sturc József
amatőr színjátszó csoportja mutatta be a Van aki forrón szereti című előadást. A szombati műsor szüreti felvonulással kezdődött, majd sor került a
hagyományos főzőversenyre a Koplalón, ahol közel 230 bográcsban főtt a
tyúkpaprikás. A helyi közösség Kunságból való idetelepülés 230. évfordu-

lóját szimbolizálva 230 tyúkot osztott szét a résztvevők között. Felvételein
is itt készültek, melyen a Jánoshalmi és bácskossiuthfalvi Gazdakör képviselői közössen ünnepelnek. Mint Seffer Attila, a helyi közösség tanácsának
elnöke elmondta, szükség van egy ilyen rendezvényre, ahol összejöhetnek
a családok, baráti társaságok, ismerősők, hisz mai világunkban a közösségformálásnak igen nagy ereje van.
Kép: Gazdakör. Szöveg: ikor (hetnap.rs / magyarszo.com)

Gazdakörünk részvétele a Jánoshalmi Szüreti Expo Napokon
A jánoshalmi Gazdakör ez évben is megrendezte, a hagyományos szüreti kiállítást. A Helyszín ismét a helyi FM ASZK Szakiskola tornaterme volt. Szeptember
vége lévén, kicsit aggódtunk, hogy nem lesz elegendő kiállítható gyümölcs, de
utólag kiderült, hogy aggodalmunk felesleges volt, hiszen csütörtök estére, már
alig volt hely a terem asztalain.
Kiállításunk díszvendége Temerini Kertbarátkör volt, hiszen a két város közötti 75 éves testvérvárosi kapcsolatot is ünnepeltük, ezért az ő kiállításuk fogadta
a fő helyen, a látogatókat. Több, mint 60 kiállító több száz kiállítási tárgyat csodálhatta meg a 3 nap alatt a szépszámú látogató. A gyümölcs és terménykiállítók
mellett, kézimunka képek, sajtolt termékek, gyöngyfűző, kosárfonó, virágkötészet,
borászati termékek, aszatgyümölcs és egyéb értékes mezőgazdaságban köthető
érdekes tárgyat láthattunk. Volt itt kóstolóval egybekötött bemutató is. A csoportosan betérő óvódásokat és iskolásokat almával kínáltuk meg.
Az egyik legnagyobb kiállítónk Vata Sándor fafaragó művész volt, aki elhozta
tanítványai munkáit is. A nagyon szép fafaragásokban sokan gyönyörködhettek.
Nem szabad megfeledkezni, a helyi iskolák és óvodák gyermekeinek nagyon
ötletes és szép munkáiról sem.
Pénteken a kiállítás megnyitásakor, Turcsányi Csaba a SPED-MED Kft részéről köcsögös babot, Kiss István „macskanyomos tarhonyát”és Kovács Sándor
„pincepörköltet” főzött. A tagtársaink és a vendégfőző által készített ételeket a
vendégeink jó étvággyal fogyasztották. Tóth Zoltán, Zámbó Zoltán segítségével szombaton főzött töltött káposztája is finomra sikerült. Valamennyi főzőnknek
ezért köszönet jár és jövőre is számítunk Rájuk.
Szombaton délelőtt megrendezésre kerülő „BOZSIK SZÜRETI KUPÁN” a Gazdakörünk képviselői, a versenyen résztvevő csapatoknak Emléklapot adták át. A
résztvevőknek gratulálunk a teljesítményükhöz.
Vasárnap délután Farkas László elnökünk emléklapot adott át a kiállítóinknak a 103 éves Jánoshalmi gazdakör által szervezett 2016. évi szüreti napokon
való részvételért. Majd következett a tombolahúzás, ahol sok értékes nyeremény
került gazdára. A fődíjat, egy ajándékkosarat, Horváth Gusztáv nyerte.
Gazdakörünk ezúton is szeretné megköszönni minden kiállítónknak, hogy
részvettek a kiállításunkon. Jövőre is várjuk Gazdatársainkat, Kiállítóinkat, hogy
minél színvonalasabb legyen rendezvényünk.
Külön köszönet a felajánlott tombolatárgyakért. Köszönjük FM ASZK Szakiskola Vezetőinek, Dolgozóinak azt a támogatást és segítséget, amellyel hozzájárultak kiállításunk sikeres megrendezéséhez.
A rendezvény támogatóinak részletes névsorát a Hunyadi Népe novemberi
számában tesszük közzé.
Fajszi Ferenc

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

Kéleshalmán, jelenleg is működő élelemiszer és dohánybolt eladó vagy kiadó, külön bejáratú lakással.
Érdeklődni: 06-70-459-3654
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„Itt van az ősz, itt van újra…”

Megint eltelt egy év. Az idén is, mint minden év elején, szeptember 16-án egy gyönyörű, napsugaras,
kora őszi reggelen óvodáink nagycsoportosaival útnak
indultunk Kéleshalmára a Boróka erdei óvodánkba.
A gyerekek kis hátizsákjukkal, izgatottan érkeztek
ezen a reggelen az óvodába. Az előző napok folyamán
igyekeztünk a gyerekekkel ráhangolódni erre a napra,
környezeti érzékenyítést játékos formában megvalósítani, pl.: mesékkel, mozgásos feladatokkal, különböző
érzékszervekkel történő tapasztalatszerzéssel.
A nap első élménye volt, hogy utunkat csuklós bus�szal tettük meg, melyen mindhárom óvoda gyermekei elfértek.
Megérkezésünkkor szívélyes fogadtatásban volt
részünk. Amíg lepakoltunk szemügyre vehettük a befűtött kemencét, a napsugarak melegétől dagadó tésztát.
Az előre jól megtervezett, megszervezett délelőtt
Molnárné Túri Mária, a környezeti munkaközösség

vezetője irányításával zajlott. Közös éneklés után a
csoportok óvó nénijei felkötötték a gyerekek jeleivel

ellátott szalagokat a zászlórúdra, s
ezzel megnyitottuk az idei évünk
erdei óvodáját.
Ezután a gyerekek „eskütételt” tettek, hogy nem szemetelő, csendes,
élőlényeket tiszteletben tartó… erdőjárók lesznek. Ezáltal felavattuk őket
erdei óvodássá, melyet egy logóval
ellátott kitűzővel erősítettünk meg.
Ezt követően közös környezeti
játékra került sor, ahol a gyerekek
keresgélhették, felfedezhették, gyűjtögethették az erdőben található színeket, kincseket.
A közös tevékenységek után
Kéleshalom térképét kézbe vehettük és megkereshettük, bebarangolhattuk a falu nevezetességeit. Megnéztük a templomot, az óvodát (melynek kipróbálhattuk a játékait), s felfedeztük a régiségeket a helye múzeumban.
Körutunkról visszatérve, kissé elfáradva, kimelegedve ültünk asztalhoz. Éhségünket Molnár Erzsike óvó
néni frissen kisütött, isteni, kemencés
kenyérlángosa csillapította.
Jóllakva, megpihenve még
bogarásztunk, keresgéltünk a közeli erdőben. Mindenki kidíszíthette a
ragacsos „festőpalettáját” az erdő kincseivel.

Megörülve a busz érkezésének sok közös élmén�nyel, kissé elpilledve indultunk haza ki-ki a saját óvodájába.
Az erdei óvodás programokkal, túrákkal és a környezeti neveléssel a célunk, hogy a gyermekekben
megalapozódjék a természet- és környezetbarát életvitel, környezettudatos magatartás, viselkedési forma.
Az erdei látogatások folyamán szerzik meg a gyerekek azokat a tapasztalatokat, amelyek később ismeretté, ismeretrendszerré, majd egész életre szóló tudássá válnak.
„Tiszteld, szeresd a természetet, hogy sokáig a
miénk maradhasson…”
Sztrinkó Tünde
óvodapedagógus

Szüreti mulatság a Gyermeklánc Óvodában
Ebben az évben a Gyermeklánc nagy csoportos óvodásait a Batthyány
utcai telephely házigazdái látták vendégül. Nagy volt az izgalom már kora reggel, hiszen voltak csoportok, amelyek gyalog vágtak neki az útnak, voltak, akiket autókkal szállítottak a távoli óvodába és voltak, akik lovas kocsin érkeztek
vendéglátóikhoz.
Ízlésesen - a szüreti mulattságnak megfelelő- díszített bejárat és udvar fogadott bennünket.
6 „állomáson” mérhették össze ügyességüket, leleményességüket és nem
utolsó sorban gyorsaságukat az óvodások, mint pl. töktalicskázás, tökgurító
verseny, krumpli szedés…
Minden helyszínen való részvétel eredményeként, egy szép színes fürt
szőlővé alakult át a menetlevél. A fáradalmak kipihenését követően bőséges kínálattal fogyaszthatták az ősz által kínált,
gazdag, finom zöldségeket, gyümölcsöket kicsik
és nagyok.
Ezt követően interaktív,
zenés előadás résztvevői
lehettek a gyermekek. Az
igen kimerítő, de csodálatos délelőtt után mindenki
örömmel pihent és egyáltalán nem okozott gondot,
hogy a nagyok is álomra
szenderüljenek.
Köszönjük a szervezőknek a tartalmas délelőttöt!
Igazi szüreti mulatság
résztvevői voltunk!
Ö.E.

Szeptemberben történt a Nyitnikék BK. Gyerekházban
Az új tanév kezdetével több változás is történt a Gyerekházban. Augusztus
közepén új vezető került a Nyitnikék BK. Gyerekház kis csapatához.
Sok kicsi gyerektől búcsúztunk ebben a hónapban. Ők bölcsődében vagy
óvodában folytatják tovább életüket. Az egyik szemünk sír, a másik pedig
nevet, mert helyükre nagyon sok új kispajtás érkezett. Szeptember elején
kimondottan meghitt légkörben Dr. Kinigopulosz Márta pszichológussal, a szeparációs szorongásról, vagyis az elválástól való félelemről beszélgettünk. Egy
szombati délutánon a «Méta Téma» sportrendezvényen is ott voltunk. Sátrunknál a gyerekek különböző kézügyességi tevékenységeket próbálhattak ki,
a kisebbeknek pedig az arcfestési elképzeléseiket valósítottuk meg. A Szüreti Expo 2016-os rendezvényére is ellátogattunk. Itt nagyszerű programok várták a kicsiket. Ülhettünk lovaskocsin, megtekinthettünk egy csincsillát közelről, ugrálhattunk ugrálóvárban és finomabbnál finomabb gyümölcsöket kóstolhattunk.
A hétköznapjaink változatlanul nagyon színesek. Minden egyes hét, egy adott
téma jegyében telik. Így történik meg az hogy: énekelünk és bábozunk, táncolunk
és tornázunk, meséket és
mondókákat mondunk, ugrálunk és gyurmázunk, építünk
és nevetünk, megöleljük, ha
ölelésre vágyik, vigasztaljuk,
ha szomorú, de legfőképpen
játszunk!
Mindenkit
szeretettel
Várunk!
Mártika, Ági és Niki
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A „SZENT ANNÁBAN” TÖRTÉNT
Szent Gellért nap
2016. szeptember 23-án iskolánkban hagyományainkat követve megünnepeltük Szent Gellért napot, a katolikus iskolák védőszentjének ünnepét.
Az első és a második évfolyamos diákok a városban ünnepeltek. A reggeli közös
áhítat után
az osztályfőnökök
kézműves
foglalkozást
tartottak a
kis lurkóknak. A tízórait követően bekapcsolódtunk
a jánoshalmi Szüreti
Expo programjaiba:
megtekintettük a kiállításokat és az állatokat, lovaskocsikáztunk, bolyongtunk a szalmalabirintusban, majd egy felejthetetlen interaktív lovasbemutatón vettünk részt a gyermekekkel. A szüreti programokról visszatérve
ebéd után sportos vetélkedőben mérhették össze egymással az erejüket
és ügyességüket az osztályok. Ennek eredményeképp minden csapat egy
oklevéllel büszkélkedhet a próbák kiváló teljesítéséért.
A nap végén végül minden kisgyermek egy apró meglepetéssel és sok
vidám élménnyel gazdagodva térhetett haza.
Friebertné Radvánszki Rita
Idén a harmadik és negyedik évfolyam Kéleshalmán ünnepelte az „iskolanapot” Reggel felidéztük Gellért püspökről való ismereteinket. Püspöksége
mellett Szent Imre tanítója volt, így lett az iskolák védőszentje. Ünnepnapján, mint más ünnepekkor is félretettük a munkát, és közös játékkal, felszabadultan töltöttük az időt. Délelőtt számháborúztunk, a harc színterére lovas
kocsikon érkezett a gyalogság. Nagyon köszönjük Katona János bácsinak,
hogy segítségével erőnket a küzdelemre tartogathattuk. Igazi ünnepi ebéd,
kemencében sült kenyérlángos várta a leharcolt sereget. Hálásak vagyunk
Szvétek Lajosnak, Kéleshalom polgármesterének és három segítőjének,
akik önzetlenül megvendégeltek bennünket. Az ebéd után rövid pihenés,
majd újra játék következett. Sorversenyekben mértük össze ügyességünket.
Kiránduláson sem érezhettük volna jobban magunkat, pedig „itthon” voltunk.
Csofcsics Erika
A felső tagozatosokkal Budapestre kirándultunk, a kellemes idő
és a jókedv végigkísérte utunkat.
A hátizsákokból előkerülő finom elemózsia
feledtette velünk a hos�szú vonatozást. Látnivaló akadt bőven: a
Budai Várnegyedben
megcsodálhattuk történelmi múltunk emlékeit, majd egy félelmetes
földalatti világban találtuk magunkat a vár alatti Labirintus barlangjaiba lépve. A nap azonban még ezek után is tartogatott meglepetést. A Libegőn utazva izgalommal teli varázslatos pillanatokat
éltünk át. Suhantunk a fák felett, és közben gyönyörködtünk az elénk táruló mesés kilátásban.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk haza.
A programokat Komárominé Vikor Ágnes szervezte. Köszönjük áldozatos munkáját.
Jacsóné Szabó Erika

Szüreti Expo

A rendezvényt megelőző napokban tanulóink terményekből készítettek
ötletes tárgyakat, melyeket aztán lelkesen fedezhettünk fel a kiállításon. Az
ebből az alkalomból megrendezett töltött káposzta - főző versenyre a Taskovics család (Tasko-savanyúság) támogatásával iskolánk „felnőtt” csapata is benevezett. Lelkes kis társaságunk már péntek este tüsténkedett, és
mintegy 70 káposztát készített elő a másnapi főzésre. Munkánk eredménye egy különdíj lett, amit a tálalásért kaptunk. Nekünk az íze is és a hangulat is különdíjas volt. Ebéd után a színpadi produkciók sorában színvonalasan képviselték iskolánkat furulya szakköröseink Mészáros Gábor vezetésével és ugróköteles műsorukkal ötödik osztályos tanulóink, melyet Komáromi Róbert tanított be. Köszönjük a szervezőknek!
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusai

Szépül a Molnár János
utcai óvoda udvara

2016. október

telni voltunk Koch Csaba szőlészetében, ahol vidáman szüretelték és kóstolgatták a szőlőtőkéről a finom, édes szőlőszemeket a gyermekek, majd
végignézhették, hogyan darálják, préselik le a gyümölcsöt, és végül megízlelhették a mustot. A Kádár múzeumban szerszámokat láthattak, lent a pincében pedig igazi fa boroshordókat, és érezhették a bor illatát is. Különböző kézműves tevékenységeket szerveztünk. Hagyományőrző, népi tevékenységeket elevenítettünk fel, kukoricát morzsoltunk, diót, mogyorót törtünk, mi is préseltünk, ügyességi játékokat szerveztünk, kompótot készítettünk. A citerás zenekar pedig szolgáltatta a talpalávalót. Ebben az évben
sem maradhatott el az óvodapedagógusok mesejátéka. A gyermekek nagy
örömére Vlagyimir Szutyejev: Egy zsák alma című meséjét dramatizáltuk
el, melyre a Katolikus Iskola első két osztályát is meghívtuk. A témahetet
a termények megáldásával zártuk. Évek óta nagy hagyomány, hogy erre
az ünnepre díszbe öltöztetjük az óvodánkat, és mindenféle gyümölcsből,
őszi terményből szép terményasztalt készítünk közösen a szülőkkel. A Terményáldáson felcsendültek az őszi dalos körjátékok, a gyümölcsökről szóló
versek, mondókák. A nagy vidámságban nem feledkeztünk meg hálát adni
a bőséges termésért a Jó Istennek, melyet imában, énekben köszöntünk
meg, majd Menyhárt Sándor plébános atya megáldotta a terményasztalunkat. Ezen a héten sok szép élménnyel, tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Az Európai Diáksport Napja

A Szent Anna Katolikus Óvodában a városi szüreti napokhoz kapcsolódva harmadik alkalommal szerveztük meg - a lassan hagyománnyá váló –
óvodaudvar-szépítő, úgynevezett „kapás ünnepet”. A szülők és az óvoda
dolgozói szombat délelőtt összefogva, közösen igyekeztek szebbé varázsolni a Molnár János utcai óvoda udvarát. A célunk az udvar egy részének
füvesítése volt, hogy gyermekeink élvezhessék a tágas, füves környezetet.
Az „ünnep” alkalmából így udvart rendeztünk, földet lapátoltunk, törmeléket és gazt szedtünk, gereblyéztünk és végül fűmagot vetettünk. Reméljük,
hogy késő ősszel már élvezhetik gyermekeink a szép zöld udvart. Mindez a
szülők nélkül, akik az időt és fáradtságot nem sajnálták, nem sikerült volna.
A jól megérdemelt munka zárásaként együtt elfogyasztottuk a versenyen
indult finom töltött káposztát, aminek hozzávalóiért a Taskovics családnak
(Tasko-savanyúság), elkészítéséért pedig Kiss László és Kiss Lászlóné Ildikónak vagyunk hálásak. Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget!
Az óvoda gyermekei és dolgozói

Terményáldás a Katolikus
Óvodában témahét keretében

2016. szeptember 30-án
iskolánk csatlakozott
az
Európai Diáksport
Nap
elnevezésű
megmozduláshoz. A kiírásnak megfelelően 288 tanuló és 20 felnőtt
teljesítette a
program célját.
Ezen a napon
minden tanuló és sok pedagógus mozgással töltött el 120 percet és lefutottuk a 2016 métert. A kihelyezett plakátnak és programtervezetnek köszönhetően a gyerekek és a tanárok is nagyon várták már ezt a napot. Mint minden évben próbálunk a megszokottól egy kicsit eltérő, mulatságos feladatokat összeállítani, hogy mindenkinek élményekben gazdagon teljen el a
délelőtt. Ebben az évben az tette még különlegessé a napot, hogy a sportnapot összekötöttük a Magyar Népmese Napjával. A feladatokat egy-egy
ismertebb népmesével kötöttük össze, így nemcsak mozogtunk, játszottunk
egy jót a 14 állomásnál, hanem közben átélhettük egy kicsit a mesék tartalmát is. A helyszíneken minden osztály teljesítményét pontoztuk. A legtöbb
pontot elérő egy serleget kapott, a „Legkirályabb osztály” felirattal.
1230-kor először az alsósok, utána pedig a felsősök futottak a parkban,
majd a program lezárásaként, már hagyományosan tanár-diák focimec�cset vívtunk. Ennek ellenére a gyerekekben nem a versenyhangulat maradt
meg, hanem az, hogy sok nevetéssel, játékkal emlékeztek meg az Európai Diáksport Napjáról.
Komáromi Róbert

Magyar népmese napja

Szeptember 26-tól szeptember 30-ig nagy volt a sürgés - forgás óvodánkban. A gyermekek számára minden napra izgalmas, élményekkel,
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdag programokat szerveztünk. Szüre-

Szeptember 30-án ünnepeltük a magyar népmese napját, mely egyik
legnagyobb népmesegyűjtőnk, Benedek Elek születésnapja. A hónap közepén gyűjtést hirdettünk Leg…leg…leg…Benedek Elek címmel, ahová a
legújabb, a legrégebbi, a legérdekesebb, a legdíszesebb Benedek Elek
könyveket vártuk tanulóinktól. Felhívásunk felkeltette a gyerekek érdeklődését, ugyanis nagyon sokan hozták el az iskolába kedves mesekönyvüket, melyekből időszaki kiállítást rendeztünk. Iskolánk 2. osztályos tanulói
szeptember 30-án rádiós műsor keretében ismertették meg társaikat egy
magyar népmesével. Az osztály tagjai egy mesebeli várat is benépesítettek
a népmesékből jól ismert szereplők rajzaival.
Szente Mariann

Kedves „nagycsoportos szülők”!
Gyermekük felcseperedett, és bár még távolinak tűnik a jövő szeptember, de
hamarosan iskolás lesz. Örömteli, és nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor számára iskolát választanak. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek.
Intézményünk vallja, hogy legfőbb érték a gyermek. Önökkel egyetértve szeretnénk, hogy gyermekük jól érezze magát, tehetsége kibontakozzon az elkövetkezendő évek alatt, és arra törekszünk, hogy minden tanulót képességeinek
megfelelően fejlesszünk.
Változatos programokkal, folyamatos találkozási lehetőségeket kínálunk szülőknek és gyermekeiknek, melyek során bepillantást nyerhetnek az iskolánkban
folyó munkába, a tanórák hangulatába, ahol a gyermekek és a szülők megismerkedhetnek a tanító nénikkel a következő időpontokban:
Időpont

2016. október 10-14-ig.

Esemény

Ovisok látogatása az iskolába

2016. november 16. (szerda)
17:00-tól

Csibeavató
Bemutatkoznak elsőseink, „Szent
Annássá” avatjuk őket

2016. december 14. (szerda)
17:00-tól

Kukucskáló
Játékos foglalkozás a leendő
elsős tanítónénikkel

2017. március 18. (szombat)
7:30-tól

Nyílt nap a leendő elsős szülőknek
Tanítási órákon vehetnek részt

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!!!
Az intézmény gyermekei és dolgozói
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TANÉVNYTÓ A HUNYADIBAN

Szeptember1-jén az iskolánkban is
megkezdődött az új tanév. A tanévnyitót idén is az iskola szépen feldíszített
udvarán rendeztük meg, melyen sok
szülő, hozzátartozó is megjelent.
Az ünnepség az 55 új elsős
tanulónk ünnepélyes bevonulásával
kezdődött, akiket az igazgató úr az
alábbi gondolatokkal köszöntött: „Megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket kedves elsősök, akik
az óvodai gondoskodás után most
indultok el a világ megismerésének
útján. Nagy szeretettel vártunk benneteket, remélem ti is örömmel jöttetek hozzánk.
Bár vége a játékos óvodai éveknek, de nem kell félnetek az iskolai
évektől sem.
A mai naptól sok-sok izgalmas
dolog vár rátok, hiszen a tanító nénik:
Juhász Editke, Csiszár Szilvia és
Bunyevácz Hajnalka néni bevezetnek benneteket a számok és a betűk
birodalmába. Az év végére megtanultok írni, olvasni, számolni. A tanítóitok
segítségével élmény lesz megismerkedni a világ csodáival.
Kívánom, hogy ez az év az ismeretek megszerzése mellett legyen számotokra szép, játékos és vidám is. És
ha bárki megkérdezi, mától kezdve
büszkén mondhatjátok, hogy én már
iskolás vagyok, és a Hunyadiba járok”.
Az ünnepséget a volt óvodások és
a felsőbb éves diákok színvonalas
műsora tette emlékezetessé.
A műsor szereplői voltak: Farkas
Csanád, Vajda Gergő, Hegyi Olivér,
Kiss Gábor, Dági Attila, Csernák Réka,
Zámbó Luca, Németh Anna Sára,
Rencsár Bálint, László Alex, Szakály
Zita, Szilasi Emma, Szegedi Ninetta.
Felkészítőjük: Rittgasszer Jánosné,
Patocskainé Vízvári Klára, Cziptákné
Bányai Orsolya és Maráczi Mónika.
Simon Lászlóné
igazgatóhelyettes

Terménykiállítás
A Hunyadi János Általános Iskola tanulói is hozzájárultak munkájukkal a Szüreti expo keretén belül rendezett terménykiállításhoz. Már hagyománnyá vált,
hogy iskolánk tanulói is különféle alkotásokkal készül-

tek e jeles rendezvényre. A különböző terményekből
és termésekből készített munkadarabokat, rajzokat és
képeket, örömmel készítették a gyerekek az iskolában
és otthon egyaránt. Sok ötletes tárgy készült különféle alapanyagokból, melyek elkészítése fejlesztette a kreativitásukat és
közben megismerhették a különböző
gyümölcsöket, zöldségeket, magokat és terméseket. Nem csak az
elkészítés folyamatában bizonyultak
a tanulók lelkesnek. A kiállítás megtekintésekor mindenki nagy izgalommal kereste a saját kiállított munkáját. Büszkén nézegették a saját és
a társaik műveit, és ötleteket leshettek el a jövő évre vonatkozóan
is. Az alsó és a felső tagozat egyegy emléklapot kapott a Jánoshalmi
Gazdakörtől a szüreti napokon való
részvételért.
A kiállítás megtekintése után
tanulóink élménydús programokon vettek részt. Nagy sikere volt a
lovaskocsikázásnak, a csikósbemutatónak, a szalmabála labirintusnak,
az állatsimogatónak, a légvárnak, a
kézműveskedésnek és a mezőgazdasági gépeknek. Iskolánk tanulói
közül a megnyitó ünnepségen fellépett az 5.a osztály néptánccal, Zámbó Luca népdalénekléssel és az 5.
a osztály furulyacsoportja. A kiállítás második napján a Jánoshalmi Aerobic Csoport szerepelt nagy
sikerrel, melynek 14 tagja képviselte iskolánkat.
Pusenszki Mariann
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Európai Gyakorlattá válhat a Magyar Diáksport Napja
Hagyományosan csatlakoztunk mi
is az országos szervezésű naphoz.
Az elmúlt évben 800 iskola nevezett e jeles napra és 12 órakor több
százezren vágtak neki a távnak. 2016ban szeptember 30-ára esett ez a
nap. Iskolánk minden kis és nagy
diákja, a pedagógus kollégákkal egyetemben, a legjobb tudása alapján teljesítette a 2016 m-es futótávot. Az
alsós diákjaink időnként sétálgatva
gyűjtötték az erőt, de utána még lelkesebb folytatták a futást.
A felsősök közül, a sportosabb, fürgébb tanulóinkat meg se izzasztotta ez a néhány kör. Minden résztvevő a saját tempójában teljesített a
távot. Balogh Gábor az MDSZ elnökeként nyilatkozta „Az MDSZ Erasmus+ projektje által elnyert közvetlen brüsszeli, európai uniós támogatás eredményeként az idén az európai sporthét alkalmából 15-20 uniós
tagállam rendezheti meg saját nemzeti diáksport eseményét, amelynek
alapja a Magyar Diáksport Napja.
Mi lehetünk a vezetői annak, hogy az
európai sporthéten akár 20 tagállam is
megrendezze a saját diáksport napját”
– mondta az MDSZ elnöke.

Szüreti meseszínház a Minimanóval
Ha ősz, akkor szüret! És nem is
akárhogyan, hanem mesésen!
Szeptember 16-án délután a
hódmezővásárhelyi Minimanó Színház apró társulata egy szüreti mesével várta a Hunyadi Iskola alsó tagozatos gyermekeit az Imre Zoltán
Művelődési Központban.
Megtelt az előadóterem iskolánk
diákjaival, akik a szép díszleteknek köszönhetően egy szőlőskertben találták magukat, s kíváncsian
várták „A fukar gazdasszony és a
csalafinta szolga” történetét.
Az interaktív előadáson a gyerekek együtt énekeltek, mondókáztak,
táncoltak a színészekkel, móresre
tanították a fösvény gazdasszonyt,
s közben régi szüreti szokásokkal is
megismerkedtek.
A jókedvű kisiskolások az előadás végén megígérték a társulatnak, hogy máskor is részt vesznek
a műsoraikon.
Puskás Krisztina

Gólya Nap a Király-tanyán
Tanévkezdés előtt az 5.a osztál�lyal verőfényes, szép napot töltöttünk a Király-tanyán. Lovas kocsival mentünk ki a tanyára és jöttünk
haza. Erőt gyűjtöttünk az új tanévhez és megismertük egymást még
jobban. Testnevelő kollégáim segítettek a Gólya-Nap lebonyolításában. Érdekes és szórakoztató elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmazó akadálypályán haladtak végig
a piros, zöld, kék és sárga csapatok.
Ötletesen elkészített menetlevéllel
és indulókat énekelve vágtak neki a
kalandnak. Ügyesen tájékozódtak a
„labirintusban” - bekötött szemmel felismerték a Pál utcai fiúkat, még
azt is tudták mi a gitt. A karikába
dobás megizzasztotta őket, de nem
adták fel a próbálgatást. Az Olimpiai totóban helyesen ismerték fel az
„aranyos” olimpikonjainkat, jól párosították a sportágukkal. A végére maradt a leszórakoztatóbb feladat, az előzetesen kihúzott táncot kellett a verseny végén bemutatni, amelyet komoly bírálóbizottság pontozott. Bátyainé Éva néni és Bátyai Fruzsina. Nagyon komoly produkciók születtek, nagy nevetések, széles mosolyok
kísérték a táncokat, és természetesen taps. Az állomásokon, a gyűjtött pontokat finom cukorkában mér-

ték. A végeredmény kialakulásában csak egy-egy
cukorka döntött. Így alakult ki szoros küzdelem után
a végeredmény. A zöld csapat érte el az első helyet:
Kiss Luca, Ódor Lorina, Barna Bálint, Zámbó Mirella,
Tóth Kristóf és Herczeg Márkó. A sárga csapat érte
el a második helyet: Rencsár Viktória, Bogdán Hanna, Szabó Réka, Dági Beatrix, Mayer Tamás és Ignácz Marcell. A 3. helyezett: Németh Anna Sára, Török
Máté, Kovács Dorina, Szakály Zita, Török Alexa, László Alex. 4. hely: Rencsár Bálint, Geiger Gréta, Kristán
Hanna, Köves Vivien, Szőke Szintia. Mindenki nagyon
jól érezte magát. Kedvére fürdőzhetett a ragyogó napsütésben. Lovagolhatott a hűs árnyékban. Szép nap
volt. Sikeresen elkezdtük a tanévet.
Bátoriné Karip Anna oszt.f.
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10. oldal

Az INFORMATIKAI CENTRUM átadása
Szeptember 22-én került sor az iskola emeletén kialakított Informatikai
Centrum ünnepélyes átadására. Az átadási ünnepségen megjelent: Bányi
Gábor úr térségünk országgyűlési képviselője, Czeller Zoltán polgármester
úr és Jánoshalma Város képviselő-testületének tagjai, a tankerület részéről
Dobosi Csaba úr, valamint a városban működő nevelési-oktatási intézmények és a Szülői Szervezet vezetője is.
A köszöntő, a diákjaink színvonalas műsora és a szalagátvágási ceremónia után a vendégeink megtekintették a számítástechnikai termeinket,
melyek mindegyikét megáldotta Menyhárt Sándor plébános úr. A program
Kasziba Gyöngyi tanárnő nagy sikerű interaktív táblás bemutatójával zárult.
Rittgasszer János igazgató úr a következő gondolatok jegyében adta át
az Informatikai Centrumot.
Kedves Diákok, Kollégák és Kedves Vendégeink!
Közhely, de mégis igaz, hogy a mai világunk számítógépek és internet
nélkül elképzelhetetlen. Nem kívánom az infokommunikációs eszközök fontosságát hosszan ecsetelni, de tény, hogy ezek a technikák és eszközök
az utóbbi évtizedekben életünk szerves és nélkülözhetetlen részévé váltak.
Nem kivétel ez alól az iskola és ezen belül az oktatás módszertana sem.
A digitális világba született gyermekek motivációját nehéz fenntartani a
hagyományos oktatási módszerekkel. Csak táblára és krétára hagyatkozva
lehet ugyan eredményesen tanítani, de szemléletesen biztos, hogy nem. Az
olyan eszközökkel, mint pl. az interaktív tábla, vagy a projektor a tanórák
szemléletesebbé, érdekesebbé tehetők. Az új oktatási lehetőségekkel a diákok motiváltabbak lesznek, az információt könnyebben el tudják sajátítani.
Ezen eszközök alkalmazásának csak a technikai feltételek megléte, vagy

hiánya szab határt. Azokban a tantermeinkben ahol már eddig is rendelkezésre álltak ezek a lehetőségek a kollégáink rendszeresen használják ezeket a technikákat: a nyelvi laborokban, fejlesztő foglalkozások, a kémia és
fizika szaktanteremben.
Az iskolánk, valamint annak jogelődje mindig élen járt a számítástechnika területén. A gimnáziumban 1988-tól számítástechnikai fakultációt vezettek be, 1996-tól az érettségi után gazdasági informatikus, később térinformatikus szakon is lehetett képesítést szerezni. Ezek a fejlesztések Bátyai
László igazgató kollégám nevéhez fűződtek. Én magam is elkötelezett
vagyok az informatika irányában. A vezetői pályázatomban leírt elképzeléseim között hangsúlyos szerepet kapott a 4 évfolyamos informatikai szakközépiskola beindítása. De aztán szeptemberre kiderült, hogy a fenntartó
semmilyen új képzési forma beindítását nem engedélyezi, sőt a szakképzés
is csak „kifutó jelleggel” működhetett 2014-ig. A NAT 2012-re épülő kerettanterv is mostohán bánik az informatikával. A fölső tagozaton csak heti 1
órát biztosít, az alsó tagozaton a 4. osztályban is csak a szabadon választható tantárgyak közé sorolja. Mindezek ellenére a helyi tantervünkben már
2. osztálytól biztosítjuk az informatika oktatást, jellemzően a szabadon
tervezhető órakeret terhére.
A gimnáziumi képzésünk során is eredményeket értünk el ezen a területen, mert az informatikából érettségizni szándékozók már a 11. évfolyamon sikeres előrehozott érettségi vizsgát tettek. További eredmény, hogy az
iskolánk máig ECDL vizsgaközpontként is működik.
A számítástechnikai termeink mindig magas kihasználtsággal működtek, a gépeink lassan kiöregedtek, ezért gépparkunk megújítása is időszerűvé vált.
Ennek nagy lendület adott a TIOP-1.1.1 azonosítószámon meghirdetett Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című
kiemelt projekt keretében benyújtott fenntartói pályázat, melynek eredményeként az első körben 16 számítógépet, 10 interaktív táblát projektorral,
15 laptopot és 10 tabletet kaptunk, valamint kompetenciafejlesztő és nyelvi labor szoftvereket is. Ebből alakítottuk ki a Nemes termet, melyet elsősorban az alsó tagozatosok használhattak. A Kéleshalmi Tagintézmény is
nyertese volt ennek a lehetőségnek: 16 számítógépet, egy interaktív táblát és 3 laptopot kaptak.
A második körben, a tanév vége felé újabb 95 HP gyártmányú számító-

Mezei futó veerseny

A mezei futóverseny harmadikos, negyedikes győztesei

gép, 45 monitor és egy szerver érkezett az iskolánkba.
A 2017. január 1. hatállyal tervezett, az iskolák működtetését is magába foglaló állami fenntartásba vétel miatt ezeket az eszközöket nem a
gimnáziumi számítástechnikai termeinkben helyeztük el, hanem itt a fő
épületben hoztunk létre 2 új számítástechnika tantermet és egy rendszergazdai irodát.
Így alakult ki az Informatikai Centrum, mely 4 multimédiás számítástechnika teremmel, - melyből az egyik angol nyelvi laborként is szolgál,egy kisebb német nyelvi laborral és egy fejlesztő laborral rendelkezik.
A már említett, Nemes Tihamérról és a Jedlik Ányosról elnevezett
terem 16-16 fő, a Neumann János nevét viselő terem 19 fő, és a Kalmár
László terem 24 fő befogadására alkalmas. Ezen felül minden tanterembe asztali számítógépet helyeztünk el és a tanári szobákban is bővítettük a hozzáférést.
Ismerve a környékbeli általános iskolák, de a középiskolák számítástechnikai felszereltségét is, elmondhatom, hogy a jelenlegi feltételeink a
kimagaslóan jók közé tartoznak.
Ezek a munkálatok az önkormányzat finanszírozásában valósultak
meg, melynek költsége 487.000 forint+ÁFA volt.
Ez az összeg tartalmazza a két számítástechnika terem és a rendszergazdai iroda kialakítását, a szerver, az optikai internet kábel és a légkondicionáló berendezések áthelyezését is. Az iskola tantestülete és diáksága nevében ezúton is köszönöm az anyagi teher vállalását. A kivitelező munkálatok egy részének plusz munkabér terhe nem volt, mert ezeket a Városgazda Kft. és az iskola munkatársai végezték el. Köszönet illeti a festőket és az asztalosokat a szakszerű munkájukért. Külön köszönet Kiss Hajnalka tanárnőnek, Sári Zsuzsanna rendszergazdának, Lajkó Zsolt villanyszerelőnek és Farkas István oktatás-technikusnak, akik
a munka oroszlánrészét végezték: megtervezték a termeket, árammal,
internetkapcsolattal látták el és beüzemelték a gépeket.
Ebben a tanévben, a Munkatervünkben is deklaráltan, az egyik fő
szakmai feladatunknak a digitális tudás és kultúra fejlesztését tartjuk a
tanulóink, a pedagógusok és a szülők körében is.
Ennek jegyében bekapcsolódunk az EMMI által meghirdetett digitális
témahét projektbe, mely április elején kerül megrendezésre.
A szülők és hozzátartozók számára a GINOP-6.1.2 „Digitális szakadék
csökkentése” című kiemelt projekt keretében ingyenes, kezdő és haladó
szintű számítógépes tanfolyamokat szervezünk, melyre továbbra is várjuk a jelentkezőket.
A kötelező pedagógus továbbképzési lehetőségek közül az IKT eszközök alkalmazásával, és a Kréta rendszer kapcsolatosakat preferáljuk.

Ezekkel a gondolatokkal az Informatikai Centrumot átadom.
Balázsics Zoltán
igazgatóhelyettes

2016. október

PET palack- és papírgyűjtés
a Hunyadi Iskolában

2016. szeptember végén az iskola udvarára kihelyezett konténerekbe a
Hunyadis gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtötték az otthonukban feleslegessé vált papírt és PET palackot. Soha nem látott mennyiségű papírhulladék gyűlt össze a kitartó és szorgalmas kezek segítségével: 4 nap alatt
4 konténer telt meg. Ez igen gyerekek! Ez igen szülők! Nagyon ügyesek
voltatok! Köszönjük!

Köszönjük a boltok (Goods Market Jánoshalma, Gazdabolt Piroska)
és magánszemélyek felajánlását a nemes cél érdekében!
A befolyt összeget az erdélyi testvériskolánk gyermekeinek táboroztatására fogjuk fordítani.
Baka Orsolya szervező

Október 1. a Zene Világnapja
Yehudi Menuhin javasolta
1975-ben, hogy október 1-én tartsák a zene világnapját, legyen ez,
az a nap, amelynek főszereplője a ZENE.
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy
rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha
nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi és
főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon
és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek
és a komolyzene legjelentősebb
előadói.” – mondta Menuhin.
Mi megfogadtuk a jó tanácsot. Szeptember 30-án 10 órakor a Hunyadi iskola és a Katolikus iskola tanulói és pedagógusai kivonultunk a főtérre egy közös éneklésre. Két
hangjegyformába helyezkedtük el, úgy, hogy a tanítóink álltak
a hangjegyek szárán. Kubatov Ági néni elmondta, hogy miért
gyűltünk össze, és pár szóval megemlékezett a Zene Világnapjáról. Ekkor értettem meg, hogy miért tanultuk már
hetek óta ezt a dalt, a Magyarország az én kedves szép hazám
kezdetű népdalt. Zenei kísérettel énekeltünk. Balázsics Zoli
bácsi és Mészáros Gábor bácsi gitárral, a Hunyadisok 5. a
osztálya furulyával és Horváth Lotti dobbal kísérte Zámbó Luca szóló énekét. Azután a 900 gyerek kezdte énekelni együtt a dalt. Radvánszki Rita néni vezényelt. Az egész
főtér megtelt a hangunkkal. Olyan hangos volt a dalunk,
hogy szerintem egész Jánoshalma hallhatta. Többen fényképeztek és videóra is vették a szereplésünket. Sokan megálltak és hallgattak bennünket. Gyönyörködtek ebben a csodálatos dalban és
az előadásunkban.
Köszönj mindenkinek a munkáját, aki megszervezte ezt a délelőttöt nekünk.

Örülök, hogy részese lehettem ennek az eseménynek és már biztos, hogy
soha nem felejtem el azt, hogy mikor ünnepeljük a ZENÉT.
Koszorús Dorina 7. c
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2016. október

Szereplés a Kaposvári
Állattenyésztési Napokon

Nyílt napok a szakiskolában

Intézményünk az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a 2016/2017. tanévben is
több alkalommal várja az érdeklődő diákokat és szülőket.
2016. október 25-26-án 9.00 órától újra bemutatjuk iskolánkat és tanüzemünket, hogy látogatóink minél jobban megismerhessék iskolánk adottságait, azokat a képzési lehetőségeket, amelyekkel leendő diákjainkat várjuk.
Képzéseink
ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE
I. Tanulmányi terület: SZAKGIMNÁZIUM
K Ó D S Z Á M :
1 1
Szakma megnevezése
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Az idei tanévben iskolánk meghívást kapott a X. Jubileumi Kaposvári
Állattenyésztési Napokra, melynek keretében 2016. 09. 23.-án pénteken a
kaposvári FM DASzK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola
a mezőgazdasági iskolák számára megrendezte a VII. Középiskolás Diák
Szántóversenyt és traktoros ügyességi versenyt.
Intézményünkből Géczi Balázs 12.A osztályos tanuló a szántóversenyen, Ritzl Bence és Szász Norbert 14.T osztályos tanulók pedig a traktoros ügyességi versenyen indultak.
A megmérettetésre mindenkinek saját ekét kellett vinni, a traktort úgy
igényeltük a kaposvári középiskolától, a verseny a nemzetközi szabályoknak megfelelően került lebonyolításra. Tanulónk az I. 2-3-testű ágyeke kategóriában indult, ahol a versenyben nyújtott teljesítménye alapján
különdíjban részesült. Felkészítő tanárai Szakál László és Szalma István voltak.
A két tanulónknak a traktoros ügyességi versenyen Zetor 5211-es traktorral és kéttengelyes pótkocsival kellett manőverezési feladatot végrehajtani. A részpontok összesítése alapján Ritzl Bence a 3. helyezést szerezte meg.
Gratulálunk az elért eredményekhez.
A szántóverseny és a traktoros ügyességi verseny mellett szakmai
kirándulást is szerveztünk diákjainknak, ahol az állatok mellett a szántóversenyt is megtekinthették.

Állatkiállítás a Szüreti Expon
Az idén harmadik alkalommal rendeztük meg a Szüreti Expot, de az
állatkiállítás külön teremben tavaly óta látogatható.
Szeptember 23-án, pénteken és 24-én, szombaton délelőtt 9 órától délután 6 óráig két helyiségben kerültek kiállításra az állatok, az iskola udvarának hátsó részén, a tűzoltó- és a rendőrautó, valamint a szalmalabirintus szomszédságában. Egyik teremben nimfa- és hullámos papagájokkal, rózsás törpékkel, tengeri malacokkal, csincsillákkal, sárga kanárikkal, klein-rex nyuszikkal és vadász görénnyel találkozhattak az érdeklődők, a hátsó garázsban különféle galambokkal, törpe és óriás cochin tyúkokkal és kakasokkal. A kinti állat simogató bizonyult a
legnépszerűbbnek, főleg a
gyerekek körében. Mindig
akadt gondozója a bárányoknak, a borjúnak, a nyusziknak, a csacsinak és a
kecskének. A különleges,
rövid lábú munchkin cicát is
megcsodálhatták a látogatók, az ingyen elvihető kis
cicáknak is találtunk új szerető gazdit.

OKJ szám
54 521 05
54 621 01

Képzési idő
4+1 év
4+1 év

Szerezz két bizonyítványt a négy év alatt!
A 9-12 évfolyamon általános, érettségi vizsgára felkészítő közismereti
képzés folyik, mely a választott képzésnek megfelelően kiegészül mezőgazdasági gépész, illetve mezőgazdaság ágazati szakmai oktatással.
Az ágazati szakmai érettségi vizsga OKJ-s szakmai bizonyítványt és
érettségi bizonyítványt is ad és, a szakmai érettségi vizsga emelt szinten
is letehető.
Érettségi vizsga után 1 éves szakmai képzéssel mezőgazdasági gépésztechnikus, illetve állategészségügyi technikus szakképesítés szerezhető.
II. Tanulmányi terület: SZAKKÖZÉPISKOLA
A szakközépiskola 3 éves szakmai képzést nyújt, mely után
a tanulók szakmai bizonyítványt szerezhetnek, majd választás
szerint további két év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára.
Teljes képzési idő: 3+2 év, de az érettségire való felkészülés nem kötelező,
a tanuló 3 év szakmai képzés után dönthet úgy, hogy nem folytatja tovább
a tanulmányait.
Választható szakmák:
Szakma megnevezése
gazda

OKJ szám
34 621 01

Képzési idő
3 év

beiskolázási kód
12

A gazda kiemelt szakképesítés, ezért ösztöndíjjal támogatott!

Szakma megnevezése
Mezőgazdasági gépész

OKJ szám
34 521 08

Képzési idő
3 év

beiskolázási kód
13

A mezőgazdasági gépész kiemelt szakképesítés, ezért ösztöndíjjal támogatott!
Szakma megnevezése
családi gazdálkodó

OKJ szám
34 814 01

Képzési idő
3 év

A családi gazdálkodó új képzés!

Érettségi vizsgára történő felkészítés
szakmai végzettséggel rendelkező tanulók
számára nappali tagozaton

Szakiskolát végzettek számára:
Szakképesítés ráépülés

Szakma megnevezése
Mezőgazdasági gépjavító

OKJ szám
35 521 02

Beiskolázási kód
14

Képzési idő
2 év

Képzési idő
1 év

A mezőgazdasági gépjavító szakmára szakképesítés ráépülésként a
növénytermesztési gépüzemeltető illetve mezőgazdasági gépész végzettséggel rendelkező tanulók jelentkezhetnek
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára:

Szakma megnevezése
OKJ szám
Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05

Képzési idő
2 év

A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk.
- Követelmény: szakmai egészségügyi alkalmasság
- A mezőgazdasági gépésztechnikus képzésre a jelentkezési határidő
2017. március 20. , melyhez a jelentkezési lap honlapunkról letölthető.
Egyéb lehetőségek a képzési időben:
- kollégiumi elhelyezés
- T kategóriás mg. vontatóvezetői
jogosítvány megszerzése
- sport és kulturális tevékenységek
- nyelvvizsga felkészítés angol
vagy német nyelvből
- részvétel az országos szakmai
tanulmányi versenyeken

- érettségi, felvételi felkészítő
foglalkozás
-emelt szintű érettségire történő
felkészítés
- testvériskolai szakmai
tanulmányút Ausztriába
- bekapcsolódás a felnőtt szakmai
tanfolyamokba

11. oldal

Több mint félmilliárd
forintos iskola felújítást
jelentett be az államtitkár
Nagyon sokan vettek részt az idei évben a „Szüreti Expo” programjain. A Jánoshalmi Gazdakör, Jánoshalma Város Önkormányzata, a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és az FM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium által közösen megrendezett esemény megnyitóját
megelőzően a szüreti felvonulásra került sor.

A felvonulási menetben az iskola tanulói lovas kocsikon, tanárai pedig
traktorokkal vonultak. Az egyik pótkocsira a hunyadis diákok ültek fel, de
bemutatkozott egy konténerszállító szerelvény és két csikós legény is.
Az ünnepélyes megnyitó keretében jelentette be a rendezvény védnöke Román István az FM agrárszakképzésért felelős helyette államtitkára,
hogy az iskola a fenntartó támogatásával a KEHOP-5.2.2 „KÖZÉPÜLETEK
KIEMELT ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE” projekt keretében felújításra kerül, amelyre 570 millió forintot szán
a tárca. Államtitkár úr hangsúlyozta,
hogy a fejlesztés elismerése annak a
magas színvonalú szakmai munkának, ami az iskola keretei közt zajlik.
Taskovics Péter főigazgató elmondta, hogy már majdnem egy évtizede várják ezt a lehetőséget, mert az intézmény épületei energiapazarló módon
működnek. Azt szeretnék, ha ebből a forrásból sor kerülne az épületek
hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, de jutna pénz az energia napelemek és napkollektorok alkalmazásával
történő előállítására is. Megköszönte a fenntartónak a lehetőséget, hogy
részesei tudnak lenni a pályázatnak. Ez feltehetőleg azt is jelenti, hogy
hosszú távon számolnak az iskolával, mert szüksége van a magyar gazdaságnak azokra a szakemberekre, akik képzésében az iskola jelentős szerepet kap a régióban, de annak határain túl is.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő, akinek nagyon nagy szerepe volt
abban, hogy a támogatási összeg ilyen
magas lett, köszöntőjében azokra az
időkre emlékezett, amikor a jánoshalmi
iskola bezárásáról határoztak. Elmondta, hogy azóta az iskola bebizonyította,
hogy fontos szerepet játszik a város és
a régió szakoktatásában, nagyon sok jól
képzett szakembert bocsát ki és szüksége van rá a magyar mezőgazdaságnak.
Ismertette azokat a pályázatokat, amelyek elérhetőek, vagy rövidesen elérhetőek lesznek a környező települések
gazdálkodói számára is. Kérte a gazdákat, éljenek a lehetőségekkel és próbáljanak minél jobban feldolgozott termékekkel megjelenni a piacon.
Kovács Ernő kormánymegbízott, - aki már nem először vett részt a rendezvényen – köszöntőjében elmondta, hogy milyen öröm volt számára látni, a járási hivatal által szervezett kiállítást, amelyen a közfoglalkoztatásban dolgozók mutatják be azokat a termékeket, amelyeket a program keretében állítottak elő.
A megnyitó keretében emlékeztek meg a Jánoshalma-Temerin közötti
kapcsolat 75 éves évfordulójáról is a városok polgármesterei.

Kedves pályaválasztó Nyolcadikosok!
Szeretnétek-e többet megtudni rólunk?
Gyertek el nyílt napjainkra, vagy jelentkezzetek be telefonon! Mindenkit
szeretettel várunk iskola-és tanüzem bemutatónkra!
Elérhetőségeink:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Telefon: 06/77/401-028
Telefax: 06/77/401-746
E-mail: suli@vmaszk.hu

Http://www.vmaszk.hu

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a
Szeretnénk köszönetet mondani a kiállítóknak (Berta László, Boros
Gábor, Diósi Róbert, Farkas Mihály, FM ASzK tanüzem, Juhász János,
Király Sándor, Király Zsolt, Kiss Ferenc, Kovács István, Kovács János,
Rácskai Róbert, Somogyi Sándor, Sultis Zsolt, Zadravecz György), a jánoshalmi 60-as számú Galamb Egyesületnek a ketrecek biztosításáért és felállításáért, Pethő Zoltánnak az eleségek felajánlásáért, valamint az iskola
dolgozóinak és tanulóinak a segítségért.
Reméljük, jövőre még több féle állattal kedveskedhetünk a látogatóknak!
Maráczi Mónika
szervező

földbérleti díj
kukoricában történő kiadása
2016. október 24-től (hétfő) november 5-ig (szombat)
történik.
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 700 –1200 és 13 00 –16 00
Szombat: 700 –1200

A kiadás helye: 6440 Jánoshalma,
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

A műsort a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános
Iskola óvodásai, a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diákjai, a Probitas tánccsoport,
az Új Pávakör és a Pöndölösök citerazenekar színesítették
előadásukkal.
A megnyitót követően került sor a Jánoshalmi Gazdakör
kiállításának megnyitására, ahol Menyhárt Sándor plébános
úr áldotta meg a kiállított terményeket.
A gimnázium udvarán nagy sikerű lovasbemutatón vehettek részt az érdeklődők, majd az FM Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztésének sajtótájékoztatójára került sor.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek rendezvényünkre,
reméljük jól érezték magukat és jövőre újra megtisztelnek
bennünket jelenlétükkel.

J Á N O S H A L M I

12. oldal

„Járási szüreti
expo” a szakképző
iskola területén

Intézményünk, az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ
2016. szeptember 23. és 25. között immár harmadik alkalommal rendezte meg kiállítását a jánoshalmi Gazdakörrel együttműködésben, melynek
szervezésébe a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala, illetve Jánoshalma Város Önkormányzata is bekapcsolódott.
Az expo kínálata a tavalyi évhez képest jelentősen bővült, sok helyi
művész és termelő tette látványossá a szakiskola termeit és udvarát. A
jánoshalmi Gazdakör a helyi termelők bemutatkozására helyezte a hangsúlyt, szemet gyönyörködtető kiállításuk a tornateremben nagyon sok látogatót vonzott.

Az expo teljes ideje alatt látogathatóak voltak kiállításaink is, sokan
keresték fel Dr. Rendek Magdolna, Raffainé Hajik Katalin, és Martinek
Erzsébet festőművészek tárlatát, csodálták meg Nagy István és Deákfalvi
Mónika virágkompozícióit. A kézimunkák kiállítóterme is sok látogatót vonzott. Fejes Mihályné, Kocsis Irén, Rada Erzsébet, Balázs Sándorné kézimunkái és goblein képei, Vajda Ágnes papírból készült alkotásai és Kovács
Lászlóné gyönyörű horgolt angyalkái díszítették a tantermet. Köszönjük,hogy bemutatták alkotásaikat.

HUNYADI NÉPE
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK ÉS A RÉSZTVEVŐKNEK!

Több mint 300 vendége volt töltött
káposzta főző versenynek!
A „Szüreti EXPO” egyik legsikeresebb programja volt, a negyedik alkalommal megrendezésre került „Töltött káposzta főző verseny”. A versenynek ismét az FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium adott helyet, és segített a megvalósításban.
2016. szeptember 24-én ismét közösen mutattuk meg értékeinket, elkötelezettségünket, hogy összefogással, önköltséges alapon is lehet színvonalas, és sok családot megmozgató rendezvényt megszervezni. A versenyen és az azt követő kóstoláson, ebéden több mint háromszáz résztvevő volt.
A verseny kilenc órakor, tűzgyújtással kezdődött. Sajnos csak egy
szomszédos településekről jött versenyző csapat ebben az évben, de itt
voltak az iskolák tanárai, tanulói, családi csapatok, a „Hunyadi utca” csapatai, valamint az egyéni versenyzők. A versenyzők között voltak rutinos, már
több versenyen is résztvevők, és jöttek új csapatok is. A felnőtt versenyző
csapatok száma a tavalyi évhez képest nőtt, aminek mi szervezők nagyon
örülőnk és reméljük a következő évben újabb csapatok jelentkeznek.
A szervezők részéről a legnagyobb sikert az jelentette, hogy öt ifjúsági
csapat nevezett, és állt rajthoz.
Összesen húsz csapat bográcsában főtt, a különböző módon elkészített
töltött káposzta.
A versenyen elkészült 20 adag, más-más módon
tálalt, és díszített töltött káposzta, melyet a zsűri, másfél órán keresztül
értékelte.
Közben megérkeztek a rokonok, barátok, ismerősök, akik a főzőhelyen,
az asztaloknál szintén értékelték a csapatuk munkáját, és jó étvággyal
fogyasztották el az elkészült töltött káposztát,
és közben megtekintették a kiállításokat, a délutáni a programokat is,
ezzel emelve a kiállítás látogatottságát.
A szakemberekből, és a hozzáértőkből álló zsűri, mikor meghozta a
döntését, a jutalmazott versenyzők részére elkezdődött, a sok-sok értékes
díjak, és az ajándékok átadása.
Ifjúsági kategóriában:
I. helyezett, a kiskunhalasi Vári Szabó István Szakképző Iskola szakács
csapata. II. helyezett a jánoshalmi FM ASzK 10/E állategészségügyi évfolyam csapata. III. helyezett, a jánoshalmi FM ASzK 12/K osztály gépésztechnikus csapat tanulói.

Új csapat a nevezők között. Öttvös Tibor és vendégei.

Eredményhirdetés: A zsűri tagja Illés Lajos értékeli, az elkészült remek
TÖLTÖTT KÁPOSZTÁKAT.

Felnőtt kategóriában:
I. helyezett, Kiss Lászlóné csapata. II. helyezett, a Jánoshalmi Járási
Hivatal csapata. III. helyezett Szt. Anna Katolikus Óvoda csapata.
Különdíjak is szép számmal átadásra kerültek azoknál az ételeknél,
amelyek nem értek el helyezést, viszont a zsűri, több szempontból értékesnek talált.

Köszönjük továbbá a mezőgazdasági gépek kiállítóinak, az Axiál Kftnek, a Hergevica Kft-nek, a Koch Borászatnak, az Agroprodukt Kft-nek és
a Febagro Zrt-nek, hogy elhozták hozzánk gépeiket és a látogatók közelebbről is megismerkedhettek a legújabb mezőgazdasági technikával .
Köszönjük a délutáni fellépők színvonalas műsorát is, külön öröm, hogy

a környékbeli települések tehetségei is bemutatkoztak iskolánk színpadán. Köszönjük a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, illetve a
Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak és felkészítő tanáraiknak, Rusu
Andrada Georgiananak a borotai iskola 4. osztályos tanulójának, a Pöndölösök Citerazenekarnak, az Új Pávakörnek, a Mezei Csokornak és a Kéleshalmi asszonykórusnak, hogy fellépésükkel színesítették kiállításunkat, a
mélykúti tánccsoportnak a fergeteges táncokat, a mélykúti Színkópé színjátszó csoportnak a vidám előadást. Külön köszönjük az jánoshalmi Aerobic
csoport és a Salima hastánccsoport műsorát, mely az expó legtöbb nézőt
vonzó előadása volt.
A gyerekeket is próbáltuk bevonni programjainkba, állatsimogató, ugrálóvár, szalmabála labirintus és kézműves foglalkozások várták őket, valamint a gimnázium udvarán lovasbemutatót szerveztünk nekik. Óvodás és
iskolás csoportok látogattak el hozzánk, és vettek lelkesen részt a különböző programokban. Köszönet az őket kísérő pedagógusoknak.
Végül, de nem utolsósorban köszönjük iskolánk Georgica Alapítványának, hogy az expó megrendezéséhez anyagi támogatást nyújtott, és az
Alapítvány kuratóriumi elnökének, Vancsura Józsefnének az anyagi támogatáson túl azt a szervező munkát, amellyel segítette az Expó színvonalas megrendezését.
Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több látogató kereste fel intézményünket, és nem csak Jánoshalmáról, hanem a környékbeli településekről
is. Ezúton is köszönjük minden szervezőnek, kiállítónak és támogatónak
a munkáját, segítségét és reméljük, hogy következő kiállításunkat jövőre
még szélesebb körben, még több érdeklődővel rendezhetjük meg.

A „Töltött káposzta főzőverseny” sikeres megrendezéséhez, és a helyezettek értékes jutalmazásához segítséget nyújtottak, és jutalmakat ajánlottak fel, az alant felsorolt magánszemélyek, szervezetek, és vállalkozások:
AGROPRODUKT KFT. (JÁNOSHALMA). ÁDÁM GYULA (KUNVIN KFT.,
JÁNOSHALMA), BÜKI FŰSZER BT. (DUSNOK) BÜKSZEGI ISTVÁN),
CSŐSZNÉ JUHÁSZ HAJNALKA (VIRÁGBOLT, JÁNOSHALMA), FARKAS JÓZSEF (BOFAMI 2000 KFT., BOROTA), FEKETE TIBOR (UNIVER, JÁNOSHALMA), HORVÁTH RÓBERT (PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ),
JÁNOSHALMA VÁROSi ÖNKORMÁNYZAT, KIRÁLY LOVASTANYA
(KIRÁLY SÁNDOR, JÁNOSHALMA), KISSZÁLLÁSI TEJ KFT. (KISKUNHALAS), KOCH CSABA (KOCH BORÁSZAT, BOROTA), MAYER
GÁBOR (ZAP HUNGARY KFT., JÁNOSHALMA), NAGY ISTVÁN (VIRÁGBOLT, JÁNOSHALMA), ÖTVÖS TIBOR (MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ, JÁNOSHALMA), PETHŐ ZOLTÁN (HORGÁSZ- ÉS VADÁSZBOLT,
JÁNOSHALMA), PETHŐNÉ GYŐRY ZSUZSANNA (GOLD – MIX KFT.,
JÁNOSHALMA), PETRÓCZKY FERENC (HENDROSZ KFT., JÁNOSHALMA), SÓSTÓ CSÁRDA (KISKUNHALAS), „STÍLUS” ÜZLET (JÁNOSHALMA), STROBÁN MÓNIKA (JÁNOSHALMA), SZLÁVIK GYULA (SZLÁVIK
VASUDVAR), TASKOVICS KATALIN (JÁNOSHALMA, TASKÓ SAVANYÚSÁG), TASKOVICS PÉTER FŐIGAZGATÓ (JÁNOSHALMA), TASKOVICS
TIBORNÉ (JÁNOSHALMA), DR. VAVRÓ IVÁN (JÁNOSHALMA), ZECHER
ERZSÉBET (JÁNOSHALMA)
A szervezők, és a jutalmazottak nevében köszönjük a támogatást, és az
értékes jutalmakat.
Külön köszönjük a zsűri elnökének, és tagjainak, hogy szabadidejüket
feláldozva értékelték az elkészült ételeket, amelyek sok féle módon, és
ízzel készültek:
Takács Józsefnek, tiszteletbeli zsűri elnökének,
Varga Istvánnak, a Sóstó Csárda főszakácsnak, a zsűri elnökének, a
tagjainak: Farkas Saroltának, Illés Lajosnak, Petróczki Ferencnének,
és Zecher Erzsébetnek.
Továbbá köszönjük az iskolák tanárainak, tanulóinak, és képviselőinek, a
vidékről érkezett versenyzőnek, egyénileg vagy csapatban versenyzőknek,
és résztvevőknek, hogy neveztek erre a gasztronómiai versenyre, és elhozták a barátaikat is.

Az előhelyezett Kiss Lászlóné átveszi a fődíjat Farkas Saroltától a BOFAMI 2000 KFT ügyvezetőjétől, a zsűri tagjától. Egy bográcsot és a Szlávik
vasudvar által felajánlott lábat.

Az első helyezett ifjúsági csapatnak a kiskunhalasi Garbaisoknak, gratulál
Taskovics Péter főigazgató és jutalmakat ad át.

A második helyezett csapat a Járási Hivatal. A csapat tagjai, átveszik a díjat
a BOFAMI 2000 KFT felajánlását.

Nem volt könnyü a zsűri feladata!

Megköszönve a szervezők nevében:
Taskovics Péter főigazgató
Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető
Taskovics Tiborné vállalkozó
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Ismét bővült a jánoshalmi égi tantestület
Sági Lászlóné, Szalavári Mária Tanárnő sokak Márika nénije, immáron már odafönn az „égi iskolában” tanít,
itt hagyott bennünket. Eltávozott közülünk egy Pedagógus, egy Ember, egy igazi Humanista. Márika néni hitt és
bízott az emberekben, abban hogy képesek szeretni, és
hogy alapvetően minden ember jó. A belőle sugárzó, végtelenül nagy optimizmus hatására fejlődött ki benne, az
alázatos tisztelet az Ember iránt. Magatartásának minden
vonását ez a világszemlélet határozta meg, hatotta át.
Márika néni 1928. április 22-én született Budapesten.
14 éves koráig Vecsésen élt. Életének meghatározó helyszíne volt Zánka, ahol unokatestvéreivel rengeteg időt töltött. Tanítói diplomáját a Zsámbéki Tanítóképzőn szerezte. 1948-ban került Jánoshalmára, saját megfogalmazásában pottyant Jánoshalmára, egyetlen kofferrel a kezében. Érkezését követő másnap megismerte férjét, a szintén tanár Sági Lászlót, akivel 1951-ben kötött házasságot. Három leánygyermekük született: Annamária, Katalin és Piroska.
Gyermekeik közül ketten szintén a tanári pályát választották hivatásul. Férjével közösen, a gyerekek tiszteletét, szeretetét, testi és lelki képzésének
fontosságát áthagyományozták leányaikra, sőt unokáikra is. Így mondhatni
egy pedagógus dinasztia alapítói is voltak.
Márika néni nagyon szerette a gyerekeket. Fő hitvallása Gárdonyi Gézától származik, miszerint, „Ahogy belépsz az iskolába, Legyen arcodon
Jézus nyájassága. Szólítsd köréd a kisgyermekeket, És simogasd meg
kezecskéjüket...” Szerinte így éri meg csak csinálni, különben semmi értelme az egésznek. Saját elmondása szerint, életében megadatott számára,
hogy mindig azt csinálhatta, amit szeretne, szabad akarata volt. Mindebben
férje messzemenőkig támogatta. A folyamatos tanulás híve volt, így tovább
képezte magát. Először magyar-történelem szakos tanári képesítést, majd
1966-ban történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen.
Jánoshalmára érkezvén először egy nagyon népes, nagy létszámú első
osztályt tanított. Volt, hogy 52 fős osztályoknak javította a magyar dolgozatait. A tanári rátermettségét bizonyítva kiválasztották szakfelügyelővé.
Jánoshalmán a fiú és a leányiskola egyesítésekor az akkori Kiskunhalas
Járástól azt a feladatot kapta, hogy igazgatóhelyettesként zökkenőmentes-

sé tegye az egyesítést. 1971-ben az akkori Mezőgazdasági Szakiskola igazgatóhelyettes, majd megbízott igazgatója lett. Gyermekek iránti tiszteletét, szeretetét, valamint kifogyhatatlan energiáját jelzi, hogy nyugdíjazása
után még 10 évig tanított, még 10 évig tanulhattak Tőle a
gyerekek a Hunyadi Iskolában.
Férje elvesztését követően, még több mint 20 évig
szellemi frissességben, csendes visszavonultságban élt
a Halasi utca 44. szám alatti házukban. Népes család
vette körül, öt nagyszerű unokája, és kilenc dédunokája volt.
Tanítványai nagyon szerették, idős napjaiban is rendszeresen látogatták. Nem csoda, hisz felvértezte Őket
elegendő munícióval az Élet szépségeinek megtalálásához. Tőle megkapták a legnagyobb kincseket, amiket egy
pedagógus csak adhat tanítványainak. Minden évben
izgalommal várta, a tanítványaival való, népes találkozókat, szívvel-lélekkel készült rájuk. 2012-ben élete munkásságának elismeréseként, tanítványai felterjesztésére kaphatta meg "példaértékű magatartásáért és pedagógusi tevékenységéért"a Jánoshalma Díszpolgára címet.
Tudta, hogy eljött az Életének a vége. Erről a lehető legtermészetesebben azt mondta, hogy nincs ezzel semmi gond, ez az élet rendje. Az utolsó
hetekben, napokban, Mindentől, Mindenkitől elbúcsúzott, telefonon, vagy
tanítványai közül még a beteg ágya mellett is ültek többen. A szeptember 24-i találkozóra már nem tudott elmenni... Az Ő Drága, Édes Otthonában, méltósággal vívta meg, utolsó e világi „csatáját”, hogy régi, igaz barátaival újra találkozhasson az „égi iskola, égi tantestületében”. Karakteres
csengő-bongó hangja már csak barátai, tanítványai emlékeiben szólhat, a
jánoshalmi iskolák falai örökre magukba zárták azt.
Sági Lászlóné, Márika nénivel Jánoshalma város kultúrájának, a gyermeknevelésnek, az oktatásnak egy oszlopos tagja, egy meghatározó,
kiemelkedő egyénisége távozott el. A Tanítás volt az élete, benne a szenvedély a hivatásával párosult, így nem csoda, hogy életformája volt, az iskola,
a nevelőmunka, ezt halálos ágyán is többször is elmondta. Pozitív szellemisége, munkájának eredményei, életfilozófiája, mérhetetlen optimizmusa
tanítványaiban, leányaiban, unokáiban, dédunokáiban él és általuk öröklődik tovább, válik halhatatlanná.

Búcsúzunk

„Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”
(Kosztolányi Dezső)
Szeretett TANÁRUNKTÓL, OSZTÁLYFŐNÖKÜNKTŐL, az 1961-ben végzett tanítványai, az „A” és
„B” osztályból.
Sági Lászlóné, Márika néni hivatástudattal, és tiszta szeretettel nevelt, tanított bennünket.
Halkan, észérvekkel terelgetett a jó és a szép felé mindannyiunkat. Belénk plántált szeretete meghatározta életünket, amit tovább adtunk gyermekeinknek, unokáinknak, tanítványainknak, betegeinknek,
ki mit választott hivatásának.
Emléke szívünkben, lelkünkben örökké él. Nem feledjük a Vele töltött órákat!
Nyugodjék békében Márika néni!
Tanítványai

13. oldal

A dietetikus tanácsai

Bő zsiradékokban
sütés
Mi történik a zsiradékkal, ha bő zsírban való sütéshez használjuk? Sütés közben a zsiradékban a levegő oxigénje és a magas
hőmérséklet hatására számos bomlástermék képződik, ezek egy
része káros az egészségre.
Sütés közben az élelmiszer felvesz a zsiradékból és ezt az
étellel elfogyasztjuk. Így tehát nagyon fontos, hogy milyen minőségű és mennyiségű zsírban sütünk. Nagy kalória tartalmuk miatt
a bő zsiradékban való sütés fogyókúrában nem ajánlott! Egészséges táplálkozásban is 10 naponta egyszer süssünk csak így.
Minél hosszabb ideig használjuk fel a zsiradékokat, annál
nagyobb eséllyel keletkezik és halmozódik fel több rákkeltő bomlástermék. Nem szabad használni tovább azt a zsírt, olajat, ami
kellemetlen, szúrós szagú, keserű, kaparó ízű, füst képződött
sütés közben, felhabzott illetve sötét színű anyagok lerakódtak
az edény alján és falain. Az élelmiszerekben lévő víz a 170-180
°C hőmérsékleten már felforr, és habzást idéz elő, ezért tanácsos a vizes élelmiszerekről törlőkendővel felitatni a nedvességet sütés előtt.
Mennyi ideig használható a sütőzsiradék? A napraforgó-olaj
kb. 8-10 óráig, a kukoricacsíra-olaj kb. 10-13 óráig, repce-olaj kb.
12-15 óráig, a sertészsír kb. 18-20 óráig.
Hogyan süssünk bő zsiradékban? Az optimális sütési hőmérséklet: 160-180 ºC. Nem szabad füstölésig hevíteni a zsiradékot. A füstölés annak a jele, hogy a zsírt/olajat túlhevítettük vagy
tönkrement. Ilyenkor már ne süssünk benne. Lehetőleg folyamatosan süssünk. A felmelegítés és lehűtés fokozott igénybevételt
jelent a zsiradék számára. A zsiradék a lehető legkisebb felületen érintkezzen a levegővel, azaz minél vastagabb legyen a zsiradékréteg az edényben.
Az élelmiszer által felvett sütőzsiradékot nem szabad frissel pótolni, mivel a már használt zsírban felhalmozódott bomlástermékek elősegítik a friss zsiradék gyors bomlását.
Fontos tudni, hogy a tönkrement zsiradékot a háztartásokban
alkalmazható egyszerű eljárásokkal (pl. többszörös mennyiségű
vízzel való forralás, átsütés hagymával, stb.) nem lehet feljavítani, azaz, nem lehet további sütésre, illetve fogyasztásra alkalmassá tenni. Igaz ugyan, hogy az íz, a szag és szín javítható ezekkel a módszerekkel, de a káros bomlástermékek túlnyomó része
a zsiradékban marad.
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

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :

Búcsú a Barátomtól,
MÉHÉSZTÁRSAMTÓL

0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

Küzdelmes volt az élete. Mindig dolgozott. A méhek szeretete volt a lüktető erő. 75
évet kapott a Jó Istentől. Nem magáért, a fiáért cselekedett mindig. Együtt méhészkedtek. Most nagy trauma érte, a méhei lebetegedtek. Fertőző nyúlós költésrothadás
miatt sok családot el kellett égetni a fertőzés megállítása végett. Nem tudta elviselni
ezt a traumát. Úgy gondolta, ha nincsenek méhek, akkor a méhész sem kell.
Isten Veled Jani!
Barátod, méhésztársad, Balázs

Köszönetnyilvánítás

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

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

Karip István
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak, a
nagy fájdalmunkban együtt érzésükkel osztoztak!!
Gyászoló család

Emlékezés
Előttem van az arcod, a tekinteted,
Látom, ahogy kinyújtod felém a kezed,
Szelíd szemeidben a szeretet fénylett
S olyan jó volt mindig látni téged.
Hogy, becsülettel felneveltél bennünket a te érdemed,
Tudom, volt érte nagyon sok küzdelmed.
Édes anya voltál ki sokat tett értünk, szívünkbe örökké élsz, sose feledünk.

Binszki Jánosné

Molnár Mária Franciska

halála 10. évfordulóján

Szerető Családod

STÍLUS
ÜZLET
OKTÓBERI AKCIÓJA
Mécsesek,
mécses betétek,
selyem csokrok,
sírvázák,
koszorú alapok
akciós áron
egész hónapban!

Októberben új akciókkal és jelentős
árcsökkenéssel várjuk kedves vásárlóinkat

Halasi utcai Hangya ABC-ben és a
Nonstop ABC-ben
1kg-os KENYÉR

199-Ft/db

(199-Ft/kg)

Vénusz étolaj 1liter

499-Ft/db

(499-Ft/liter)

Üvegmécses 11cm 7óra égési idő
Nescafé 3in1 kávé 175g

99-Ft/db
389-Ft/cs

(2223-Ft/kg)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

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

Temetkezési vállalkozás

A Csényi és Társa Tem et k ez és i Kft. a gyás zol ó csa l ád ok
meg-bíz ás áb ól 2016. szeptember hónapjában a köv etk ez ő
elhunytak kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Mikó Jolán
élt: 87 évet
Sári Ferenc
élt: 58 évet
Nagy Pongrác
élt: 61 évet
Rencsár János
élt: 70 évet
Kisföldi Andrásné
sz.: Varga Mária
élt: 65 évet
Rendek Veronika Terézia élt: 62 évet

Petrovics Ferenc
Dunai János
Lengyel Zoltánné
sz.: Horváth Rozália
Agócs Istvánné
sz.: Bognár Mária
Pekár János

élt: 58 évet
élt: 52 évet
élt: 58 évet
élt: 85 évet
élt: 79 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

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

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma

06-30/565-37-58
Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

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

Tel.: 06-20-32 39 906

Juhász János (1941)
Karip István (1953)
Dinnyés József (1938)
Kaszibáné Kiss-Szabó Ilona (1944)
Kovács Erzsébet (1954)
Rostás Géza (1940)
Szabó Tibor (1966)
Hernádi Gyula (1949)
Csincsák Pongrácné sz. Jegyes-Molnár Franciska (1962)
Szőlősi Gáborné sz. Viszmeg Etelka (1938)
Kiss Istvánné sz Magó Etelka Viktória (1944)
Maráczi István Györgyné sz. Pásztor Terézia (1942)
„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy
sugarát hozta erre a világra, már nem élt hiába: életének meg volt az értelme…”
Nagy Zsolt ügyvezető
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A JFC házatáján ez történt

Alapos vereség a
megyeszékhely csapatától
Óriási a különbség van a két csapat között.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Kecskemét, 400 néző
Kecskeméti LC - Jánoshalmi FC 7:0 (5:0)
Gólszerzők: Toricska Rajmond 16’, Salami Eugene 20’,
27’, 45’, 50’, Farkas István 30’, 85’
Jók: senki
Gieszinger Ferenc edző: Nem voltunk egy súlycsoportban a hazaiakkal.
Hazai győzelem
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Kecskemét, 50 néző

Kecskeméti LC - Jánoshalmi FC 3:1 (2:0)

Gólszerzők: 6’, 9’, 88’ ill. Hegedűs Máté 50’
Jók: Sánta Robin,
Gieszinger Ferenc edző: Szokásos idegenbeli gyámoltalan játékunknak ezúttal is vereség lett a vége.
Vereség a pályaavatón
Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el az átalakulóban levő csapat.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 150 néző
Jánoshalmi FC – Bácsalmási PVSE 0:2 (0:1)

Gólszerzők: Harnos Zoltán 5’, 57’
Jók: Szabó Szilárd, Irbouh Soufianne
Gieszinger Ferenc edző: Egy Harnossal jobb volt az
ellenfél. Támadóink hetek óta halványan teljesítenek,
változásokra van szükség.
Megérdemelt döntetlen
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 50 néző

Jánoshalmi FC - Bácsalmási PVSE 1:1 (0:0)

Gólszerzők: Zentay Viktor ill. 50’
Jók: Zentay Viktor, Sánta Robin,
Gieszinger Ferenc edző: A jó játék ezúttal pontot is
jelentett a csapat számára.
Pontszerzés idegenben
0-3 – ról egyenlített a csapat Akasztón.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Akasztó, 150 néző

Akasztó FC - Jánoshalmi FC 3:3 (1:0)

Gólszerzők: Bajusz Patrik 24’, 54’, Halász László 50’
illetve Bánszki Dávid (öngól) 68’, Szabó Szilárd 80’
Kisa Péter 85’
Jók: Kisa Péter, Szabó Szilárd, Kovács Máté
Gieszinger Ferenc edző: A csapatépítés nem megy
zavartalanul, de most legalább pontot szereztünk. Az
utolsó 30 percben mindenki odatette magát és küzdött,
így kellene minden mérkőzésbe beleállni.
Hazai győzelem
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Akasztó, 50 néző
AkasztóFC - Jánoshalmi FC 4:2 (0:1)

Gólszerzők: 52’, 63’, 65’,88’ ill. Hajdú Hunor 36’, Zentay Viktor 71’
Jók: Tombácz Zsolt, Zentay Viktor
Gieszinger Ferenc edző: Ellentétes félidők. Néhányan
elfelejtettek eljönni a mérkőzésre, ezért csere nélkül
játszották végig a gyerekek a mérkőzést.
Továbbra is pont nélküli
hazai pályán
45 perc ember előny ellenére is vereség
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 150 néző

Jánoshalmi FC – Bajai LSE 1:2 (1:1)

Gólszerzők: Kisa Péter 29’ illetve Nagy Előd 14’,
Fabók Krisztián 64’
Jók: Szabó Szilárd,
Gieszinger Ferenc edző: Saját magunkat vertük meg,
ennyi helyzetből illet volna a magunk javára fordítani
a mérkőzést.
Kihagyott helyzetek,
kapushibák=újabb vereség
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 100 néző

Jánoshalmi FC-Kiskunfélegyháza 1:4 (0:1)

Gólszerzők: Medgyesi 19’,61’, Katona 47’,Palásti 70’,
ill. Kisa Péter 88’
Jók: Szabó Szilárd
Bizony itt az ideje, hogy a rendre ismétlődő vereségek okait megtalálja és kijavítsa csapatunk, ill. edzőjük!
Ismét vereség
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kiskunfélegyháza 2:5 (1:4)
Jánoshalma, 40 néző
Gólszerzők:Magony 5’,6’,46’,Ványi 7’, Vízhányó 12’, ill.
Zentay Viktor 37’, Hajdú Hunor 80’
Önbizalom nélküli játék. Ennek csakis vereség lehet az
eredménye.

Az U-16 és U-14
korosztályok eseményei
09.03 U-16 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Dusnok 2:6 ( 2:2)

JFC gólszerzői: Rátvai Dániel, Tusori Lajos Gergő
Ellenfelünk előrébb tart a csapatépítésben.
09.10. U-16 mérkőzés
Kelebia - Jánoshalmi FC 3:3 (2:3)

JFC gólszerzői:Herczeg Gergő,Kiss György,Tusori
Lajos Gergő
Küzdelmes mérkőzésen pontoztozkodás.
09.15. U-14 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kinderball SE 8:2 (4:0)

JFC gólszerzői: Libor Attila 4, Szabó Alex 2,Kincses
Roland
Meggyőző játék, biztos győzelem.
09.18 U-16 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Mélykút 9:0 (4:0)

JFC gólszerzői: Tusori Lajos Gergő 3, Szász Roland 2,
Pippan Patrik 2, Rátvai Dániel 2.
Nem volt azonos súlycsoportban a két csapat.
09.24 U-16 mérkőzés
LUA-Baja -Jánoshalmi FC 6:1 (4:0)

JFC gólszerzője: Szász Roland
A hazaiak sokkal jobban játszottak.

09.25 U-14 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Mélykút 1:1 (1:1)

JFC gólszerzője Sepsi Zsombor László
Elszalasztott győzelem.

10.01 U-14 mérkőzés
Sükösd-Jánoshalmi FC 2:1 (2:0)

JFC gólszerzője Libor Attila
Jobb volt ellenfelünk.

Kézilabda Híradó!
Elkezdődtek a megye I osztályában a női bajnoki fordulók.
A lányok már a harmadik mérkőzésüket játszották le 100 százalékos teljesítménnyel.
1, Bácsbokod – Jánoshalma 17 : 24
2. Jánoshalma – Bácsalmás 28 : 20
3. Jánoshalma – Kalocsa 27 : 15
TABELLA
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

csapat
KB Autoteam SE
Jánoshalmi NKSZSE
Soltvadkerti TE
Kiskunmajsai KC
Bácsalmási PVSE
Balogh Tészta-TVSE
Kalocsai KC
Bácsbokodi NKSE
Dél-100 Kkfélegyháza
Nemesnádudvari NKSZE
Miklós KC

h
4.
6.
8.

név
BARNA BRIGITTA
BÉNYI LUCA PÁLMA
LÓDRI FANNI

M
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
3

GY
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
0
0
1
1
1
1
2
2
1
2
3

LG KG GK P
89 59 30 6
79 52 27 6
73 53 20 4
46 42 4 2
44 43 1 2
35 42 -7 2
63 73 -10 2
60 70 -10 2
39 61 -22 2
36 44 -8 0
47 72 -25 0

GÓLLÖVŐLISTA - MÉRKŐZÉSSZÁM
csapat
Jánoshalmi NKSZSE
Jánoshalmi NKSZSE
Jánoshalmi NKSZSE

gól
22
17
17

M
3
3
3

A további hazai mérkőzések:

Október 15. szombat, 11 óra: Jánoshalma - Kunszentmiklós
November 5. szombat, 16 óra: Jánoshalma - Kiskunhalas
November 19. szombat, 16 óra: Jánoshalma Nemesnádudvar
Kérünk minden sportszerető közönséget, hogy jöjjenek és
biztassák a lányokat a győzelemig !

A képen: Vaskiné Nagy Mária Anita, Terner Alíz, Balla Eszter, Mészáros Anna, Lódri Fanni, Kiss Anna, Rátai
Roberta Réka, Prókai Anna, Herczeg Éva, Novák Nikoletta, Dr-Barna Brigitta, Vaski Virág, Róbertné Rátai és
Bényi Luca Pálma
Hajrá Csajok!
R. Mari.

Jánoshalmi Méta Téma
2016. szeptember 17.-én megrendeztük a Méta Téma JátsszMa! ifjúsági és családi napot a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központtal közösen.
A rendezvényen közel 80 ember
vett részt 8 településről, érkeztek fiatalok Katymárról, Bácsalmásról, Kelebiáról, Tataházáról,
Mélykútról, Kéleshalmáról, Csikériáról és sok Jánoshalmi fiatal is
kilátogatott az eseményre. Szerencsére az eső csak a kezdéskor riogatta a társaságot, de még
gyorsan sikerült elijesztenünk,
így rendezvényünk remek, napsütéses hangulatban telt. A Játs�szMa!-n bemutattunk érdekes és
izgalmas sportágakat: az ultimatet, a baseballon alapuló kickballt,
és a kedvenc játékunkat a vármétát. A jelenlévők kipróbálhatták a Magyarországon még csak
videón látható blitzball trükklabdát.
A kisebb korosztály a gyerekház
és a gyermekjóléti szolgálat foglalkoztató játékait próbálhatta ki.
A programot nagy sikerrel zártuk, mely sikerhez a sok együttműködő, és segítő is hozzájárult.
Szeretnénk, ha eseményünk hagyománnyá válna,
jövőre új és talán még izgalmasabb sportokkal találkozhat, aki kilátogat a Batthyányi utcai lovas pályára. Köszönjük közreműködőinknek, hogy segítették
rendezvényünk magas színvonalú megvalósulását!

10.02 U-16 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Bácsalmás 1:1 ( 0:1)

JFC gólszerzője: Kovács Kristóf
Jó mérkőzésen pontozkodás

Közreműködött
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói, Battyhányi utcai óvoda dolgozói, a Városgazda Kft., Erdélyi Hagyományokért Egyesület, Közösségi Ház, Varga
Ferenc tanár úr, Kinigopulosz Márta, Ördögh Edit, és
végül, de nem utolsó sorban: Szarvasné Tompa Zsuzsanna és a Jánoshalmi Méta Téma csapat.

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

MEZŐGAZDASÁGI- és
GÉPKEZELŐI SZAKKÉPZÉSEK
a jánoshalmi FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium az alábbi tanfolyamokat szervezi

Ingyenes tanfolyam:
Számítógép-kezelő

Eng.szám: E-000029/2013/D001,
D002

Önköltséges
tanfolyamok:
Aranykalászos gazda
(OKJ 31 62102)

Eng.szám: E-000029/2013/A001
Méhész (OKJ 32 621 02)
Eng.szám: E-000029/2013/A012
Motorfűrész-kezelő
(OKJ 21 623 02)
Eng.szám: E-000029/2013/A004
Fakitermelő (OKJ
31 623 01)
Eng.szám: E-000029/2013/A010
Földmunka-, rakodó-

és szállítógép
kezelő(OKJ-32 582 02 )
Eng.szám: E-000029/2013/A020
Targoncavezető
(OKJ-32 582 02)
Eng.szám: E-000029/2013/A022
Emelőgépkezelő
(OKJ-32 582 02)
Eng.szám: E-000029/2013/A021
Ipari olaj-és gáztüzelő
berendezés kezelő
(OKJ 31 522 02)
Eng.szám: E-000029/2013/A018
Kisteljesítményű kazánfűtő
(OKJ 31 522 03)
Eng.szám: E-000029/2013/A019
Mezőgazdasági
vontatóvezető
(„T”) kategória

A képzés helyszíne: 6440. Jánoshalma. Béke tér 13.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés személyesen vagy telefonon.
0677 / 401-028 , 0670 / 3328-957

Az FM Kelet-Magyarországi
Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági. Szakképző Iskola
és Kollégium
felvételt hirdet
1 fő állatgondozó (sertés, juh)
munkakör betöltésére

A jelentkezés benyújtásának határideje:

2016. október 14.

A részletes szakmai önéletrajz leadható,
az iskola titkárságán munkaidőben.
A munkakörökkel kapcsolatban további
információt Taskovics Péter főigazgató
nyújt, a 70/458-2367 -es telefonszámon.

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
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16. oldal

Rendőrségi hírek!
Eljárás indult K. P.,jánoshalmi
lakos bejelentése alapján szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás
vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, aki 2016.08.20-án
06 óra és 18 óra közötti időben
Jánoshalma, Béke tér 1 szám
előtt az utcán lévő kerékpártozóhoz lezárt, a bejelentő tulajdonát képező és kb. 15 000 Ft értékű, női vázas, zöld
színű Csepel kerékpárját, kerékpárzár lefeszítés módszerével eltulajdonította.
A nyomozás során felderítésre került az
elkövető Sz.N. helyi lakos személyében,
tőle a kerékpár lefoglalásra került.
Sz. I. jánoshalmi lakos tett bejelentést
ismeretlen tettes ellen, aki 2016.09.20-án a
délutáni órákban a Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt lévő orvosi rendelő
váró termében eltulajdonította a pár percre
őrizetlenül hagyott táskájából a benne lévő
pénztárcáját 6000 Ft-tal és a személyes irataival együtt
Az intézkedő járőr az adatgyűjtés során
megállapította, hogy A. A. jánoshalmi lakos
lehetett a tettes Nevezett a lopást beismerte, az eltulajdonított pénztárca a személyes
iratokkal együtt a rendelő mellékhelyiségé-

2016. október

Rendőrségi és polgárőri fórum Jánoshalmán

ből előkerült, a pénz egy része
is lefoglalásra került.
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.
Indul a tűzifa szezon!

Kérjük, hogy megbízható helyről vásároljanak tűzifát, mert a vidékről érkező házaló árusoktól – akik a helyi áraknál sokkal
olcsóbban kínálják a tűzifát – történő vásárlásnál nagy valószínűséggel a megegyezettnél jóval kevesebb mennyiségű fa kerül
lepakolásra, így az olcsó drága lesz.

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

2016. szeptember 23 án 10 órai kezdettel a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság szervezésében, és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr
Szövetség, a harmadik negyedéves szakmai megbeszélését tartotta a Kiskunhalasi rendőr-kapitánysághoz tartozó három Járás
16 polgárőr egyesület elnökének, Jánoshalmán a Korzó étteremben. A megbeszélésen képviseltette magát Dr Vaslóczki Ferenc
Kiskunhalasi rendőrkapitány, Marancsik Róbert Jánoshalma, és D
Kovács Gábor Kiskunmajsa rendőrőrsök képviselői, Valamint Dr
Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Megyei polgárőr szövetség elnöke,
és a három Járás polgárőr Járási koordinátorai is. A megbeszélésre
érkező vendégeket Horváth Ferenc Jánoshalmi Járási koordinátor,
szervező köszöntötte, és nyitotta meg a megbeszélést.
A megbeszélést Dr Vaslóczki Ferenc Kiskunhalasi rendőrkapitány kezdte meg és köszöntötte a megjelenteket elmondta, hogy a
jelenlegi migrációs helyzetben különösen nagy szükség van a polgárőrség munkájára a településeken, mert a rendőri állomány túlnyomó részét leköti a mélységi határszakasz védelme. Kérte a polgárőr vezetőket, hogy nagy hangsúlyt fektessenek a (migrációra)
az esetlegesen megjelenő idegenekre, és ha ilyennel találkoznak
vagy látnak, azonnal értesítsék a rendőrséget. A rendőrök megérkezéséig tartsák vissza migránsokat. Kiemelte, hogy az emberélet ellen elkövetett cselekmény és a rablások száma a kapitányság területén jó, de ennek ellenére nagy számban elszaporodtak a

Fiatalkorú és
majdnem ölt

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett
Szalmabrikett

Mentő- és rendőrautó fékezett 2016. szeptember 24-én,
szombaton éjszaka a Kélesi utcában. Mint kiderült: egy 16
éves fiatalember bántalmazta 27 éves bátyját, akinek ez
kis híján az életébe került.

Megvásárolható Pethő Zoltán E.V.
Bajai utcai tápboltjában és tápszállító gépkocsijánál.
Házhoz szállítás!
Elérhetőségek :
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

vagyon elleni bűncselekmények lopások, és elszaporodott ittas gépjármű vezetés a térségben. Külön felhívta a polgárőrök figyelmét a helyi rendezvények biztosítására, és az október másodikai szavazás során a szavazó helyiségek őrzésére. Kérte a polgárőr vezetőket,
hogy a jövőben is nagy hangsúlyt fektessenek a településük közbiztonságára bűnmegelőzésre. Ezt követően
Dr. Fekecs Dénes megyei polgárőr elnök köszöntötte a
jelenlévőket. Elmondta, hogy a megyében 103 egyesület működik, akik kiválóan végzik a bűnmegelőzési feladatokat. Ő is kiemelte a migrációt és megköszönte
azoknak a polgárőröknek a munkáját, akik a Belügyminisztérium felhívására részt vettek és vesznek szolgálataikkal a déli határszakasz védelmében, külön dicsérte azoknak a határmenti településeknek a polgárőr
vezetőit, akik fogadták a vendég polgárőreit. Elmondta,
hogy a felhívásra nagyon sok polgárőr egyesület jelentkezett, csak a nagyon távolról érkező polgárőrök elszállásolása akadozik.
Elmondta, hogy az Ország legnagyobb megyéjében, Bács-Kiskun Megyében a polgárőr egyesületek a körülményeknek megfelelően, egy két egyesület kivételével kiválóan működnek, teszik a
dolgukat a bűnmegelőzés terén a polgárőrök több ezer szolgálati óraszámban. Kitért az Elnök úr arra is, hogy a Megyében a tavalyi évben 40 darab új terepes járőrautó lett kiosztva az egyesületek
között aminek értéke 6, 300, 000 forint, kilett még osztva ezen felül
a megyében több tucat polgárőr kerékpár, robogók és kettő darab
nagy teljesítményű motorkerékpár. Elmondta, hogy az idei évben
a polgárőr egyesületek megkapták a megnyert O. P. Sz sztenderből vásárolt jól láthatósági mellények is. Kifogásolta jogosan azt,
hogy vannak még mindig olyan egyesületek akik az Belügyminisztérium által átutalt és az O. P. Sz által szétosztott pénzt annak első
negyedévi elszámolását nem tették még meg aminek a határideje
Szeptember 15 volt, ezek egyesületek részére szankciókat helyezett kilátásba. Záró beszédében megköszönte a polgárőrök kiváló szolgálati teljesítményét. Ezt követően következtek a terjedelmes polgárőr elnökök hozzászólásai, ami nagy részben a támogatás pénzbeli kérdésekről és egyebekről szólt. Ezt követően Horváth Ferenc járási koordinátor szervező a megbeszélést bezárta,
és magánbeszélgetéssel összekötött finom ebédre invitálta a részvevőket.

FEJLESSZE INFORMATIKA TUDÁSÁT állami
támogatással

INGYENESEN!
16-65 év közötti érdeklődők jelentkezését várjuk.
A képzések jellemzői:
- kis létszámú csoportok
- egyénre szabott oktatás
- rövid időtartam
- -számítógép

ÉLJEN A LEHETŐSSÉGGEL,
NE MARADJON LE RÓLA!

Or vosi ügyelet

Érdeklődni lehet:

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. október 7. Dr. Mikó Attila , 8. Dr. Csoboth Johanna, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Kishonti Attila , 11. Dr. Mikó Attila , 12. Dr. Szűcs Kornél, 13. Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr. Csoboth Johanna , 15. Dr. Szűcs Kornél, 16. Dr. Szűcs Kornél, 17. Dr. Kis-

honti Attila, 18. Dr. Csoboth Johanna, 19. Dr. Szűcs Kornél , 20. Dr. Csoboth Johanna ,
21. Dr. Szűcs Kornél , 22. Dr. Szűcs Kornél, 23. Dr. Szűcs Kornél, 24. Dr. Kishonti Attila
, 25. Dr. Kovács Tamás , 26. Dr. Szűcs Kornél , 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Mikó
Attila , 29. Dr. Szűcs Kornél, 30. Dr. Szűcs Kornél, 31. Dr. Szűcs Kornél
2016. november 1. Dr. Szűcs Kornél (Mindenszentek),

06-70/632-3047 Munkanapokon 08:00 és18:00 óra között vagy
az bacsszakma612@gmail.com e-mail címen.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati
Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 2016. szeptember 25-én 7
óra 5 perckor őrizetbe vett egy 16 éves jánoshalmai fiút. A
fiatalkorú megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2016.
szeptember 24-én 23 óra 15 perc körül Jánoshalmán, a
Kélesi utcában egy faléccel többször fejbe vágta 27 éves
fiútestvérét, aki a bántalmazás következtében életveszélyes sérülést szenvedett.
A nyomozók kezdeményezték a fiú előzetes letartóztatását.
police.hu

2016. október 19-én lesz kirakodó vásár
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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

- Jánoshalmán és környékén
- magas színvonal
- gyakorlott oktatók
- okostelefon

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?
Óriási mécses akció
2,5 l 7 UP
299, Ft
Tejszín habspray több féle
199 tól
Óriási tejtermék akció

Óriási trappista sajt akció !
Akcióink a készlet erejéig érvényesek !

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

Anyak önyv i hír ek
Szeptember hónapban
született:
Péjó Endre (Anyja neve: Susztek
Nikoletta), Kiljanin Zoltán Márk (A.n.:
Kurucz Hajnalka), Dercsényi Bianka Jázmin (A.n.: Fekete Szilvia), Paku
Ágnes Nikoletta (A.n.: Mayer Tímea),
Balázs Mendy (A.n.: Galambos Nancy),
Szűcs Bence (A.n.: Kozma Krisztina), Andris Lőrinc (A.n.: Zámbó Anita),
Kovács Bence (A.n.: Molnár Edit).

házasságot kötött

Petróczky Ferenc

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

Sipka Regina és Agócs Endre
Barna Szilvia és Ozsvár Attila
Faddi Bettina és Winter Szabolcs
Fodor Anita és Magyar Balázs

