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Ország fásításban 30 db gömbszivarfát kap a város

Az országosan nagy sikerre való tekintettel, duplájára emelt keretösszeggel folytatódott

a Településfásítási Program, melyre a város
Önkormányzata is pályázatot nyújtott be.
A második ütemben összesen 24 ezer sorfát igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések, ezzel Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programja valósulhat meg. Az igénylések 2021 júniusában indultak, az ültetések
pedig 2021 őszén és 2022 tavaszán valósulnak meg. 19 fafajból lehetett választani, maximum 30 db sorfát településenként. A város
vezetése a lehetséges maximummal megnyerte a pályázatot.
Így a minisztérium teljes ültetési csomagot
biztosít a 30 db nagyméretű földlabdás szivarfán túl, annak tárolását, nevelését, szállítását, és az ültetéshez szükséges eszközöket is tartalmazza. A fák a Rákóczi útra és az
Országzászló Parkba kerülnek elültetésre az
ősz folyamán.
C. Z.

Ismét járdaépítésre nyert forrást a városvezetés
A július 2-án nyilvánosságra hozott kormányzati támogatásokról megjelent tájékoztató szerint, Jánoshalma is részesül járdaépítésre fordítható pályázati támogatásokból. Az Önkormányzat közel 20 millió forint
támogatási összeget nyert el erre a célra.
Czeller Zoltán polgármester: köszönet Bányai Gábor
Országgyűlési Képviselő Úrnak, akivel még a betegsége előtt a járdaépítési programot kidolgoztuk, és
a Magyar Kormánynak a támogatás folyósításáért.
A 2019-es választási kampányban szerepelt a FIDESZ-KDNP frakció programjában a járdák felújítása, és új járdák építése, az elnyert pénzzel 2022-ben is
folytatni tudjuk az építkezést.
JHN

30 éve szolgálja a híveket
Mons. Menyhárt Sándor plébános úr idén
ünnepli pappá szentelésének 30. évfordulóját, melynek tiszteletére július 4-én, 9 órakor
szentmisét mutatott be
a Szt. Anna Templomban. Az egyházközség
nevében
Malustyik
Béla az egyházközségi képviselő-testület
világi elnöke, önkormányzati képviselő,
és felesége, dr. Király
Ibolya egyházközségi képviselő asszony
köszöntötték az ünnepeltet.

2021. augusztus

Közéleti hírek
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Mártírok Napi
megemlékezés

Július 4.-én a jánoshalmi Zsinagóga adott otthont annak a - hagyományosan július első vasárnapján megtartott - megemlékezésnek,
amelynek keretében a jelenlévők nem csak zsidó emberekre, hanem
minden magyar emberre emlékeztek, aki vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, identitása vagy meggyőződése miatt a holokauszt áldozata volt.

Új misés

Már több alkalommal adtunk hírt arról, hogy két csoportszoba kialakítására alkalmas új Bölcsőde épül a Petőfi utcában. A város vezetése pályázatból valósítja meg az építkezést. Miután a nyár első heteiben lezárult
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, 2021. július 22-én került aláírásra a nyertes vállalkozóval, a jánoshalmi székhelyű
Piramis Trade Bau Kft. cégvezetőjével, Takács Istvánnal a kivitelezésre
vonatkozó szerződés.

Július 11-én Tomaskovity Szabolcs atya újmiséjére került sor a Szent
Anna templomban.
A rendkívül szép szertartás elején az egyházközség részéről Kaszás
Eszter, és Kasziba Magdolna az egyházi iskola pedagógusai, Bajkó
Károlyné hitoktató, és Malustyik Béla az egyházközségi képviselő-testület világi elnöke, önkormányzati képviselő köszöntötte Szabolcs atyát, aki
a szentmise végén újmisés papi áldást osztott a híveknek.
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Egészségügyi dolgozók napja

Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték Jánoshalmán, a Semmelweis-nap alkalmából rendezett városi ünnepségen, ahol színvonalas
ünnepség keretében átadásra került a Jánoshalma Egészségügyéért
díj is. Az Imre Zoltán Művelődési Központban tartott rendezvényre meghívást kaptak az Egészségügyi Központban egykor és jelenleg dolgozó
orvosok, ápolók, asszisztensek, a Mentőállomás dolgozói, a gyógyszertárak dolgozói, a védőnői szolgálatot teljesítők, az orvosi ügyelet munkatársai.
Czeller Zoltán polgármester köszöntőjében arról az áldozatos munkáról beszélt, amit az egészségügyben dolgozók tanúsítanak nap, mint
nap, de legfőképp a koronavírus-járvány megjelenése óta végeztek az
elmúlt másfél évben Jánoshalmán is.
Czeller Zoltán: A bevezetett járványügyi intézkedések életbelépése óta valamennyi, a város lakosságát érintő döntést csak azt követően hoztam meg, hogy előtte mindenre kiterjedően konzultáltam a helyben illetékes egészségügyi szakemberekkel, gyermekorvosokkal, háziorvosokkal, védőnőkkel. Minden döntésem során az ő szakmai véleményük volt a mérvadó. Köszönetet mondok Jánoshalma összes egészségügyi dolgozójának, kiemelve, hogy nélkülük nem sikerült volna a járvány idején helytállni.
A polgármester beszédében megemlékezett arról, hogy tíz évvel
ezelőtt került átadásra a város legnagyobb egészségügyi beruházása,

a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ. Az épületben működő
szakrendelések révén így nemcsak a helyi, hanem a környező települések betegei is a legmagasabb szintű ellátást kapják, korszerű orvosi eszközöket vehetnek igénybe a betegségek diagnosztizálása, és a gyógyulási folyamat során.
A balatonfüredi kardiológiai rehabilitációs intézetből videó üzenetben
köszöntötte az ünnepség résztvevőit a korona-vírus-fertőzés szövődményeiből lábadozó Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, aki kiemelte,
hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma az országban az egyik legerőteljesebben érintette a bácsalmási és a jánoshalmi térséget.
Bányai Gábor: A sok imának, az orvostudománynak, a kiváló szakembereknek és a megye egyik legjobban működő helyi egészségügyi
intézményrendszerének köszönhetően sikerült felvenni a harcot a vírussal szemben – hangoztatta a képviselő, aki bízik abban, hogy sikerül
mielőbb hazajutnia Jánoshalmára.
Az ünnepség keretében Czeller Zoltán polgármester úr adta át a
Jánoshalma Egészségügyéért díjat, amelyet idén dr. Horváth Endre, a
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetője kapta.
Az ünnepségen résztvevőket az Önkormányzat a Gála Étterem dolgozói által készített finom vacsorával látta vendégül.

Tájékoztató

a világjárvány idején egyik vagy mindkét szülőjüket elvesztett gyermekek támogatási lehetőségéről
A Regőczi Alapítványt Áder János köztársasági elnök úr hozta létre
azzal a céllal, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején egyik vagy
mindkét szülőjüket elvesztették.
Az alapítvány olyan támogatást kíván biztosítani, amely megoldást
jelenthet mindaddig, amíg a gyermek nagykorú lesz, vagy befejezi a

tanulmányait, munkába áll és képes saját magáról gondoskodni.
Támogatási adatlap elektronikusan kitölthető: https://regoczialapitvany.
hu oldalon
Papír alapon elérhető: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is.
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Az ember hosszas távollétről visszatérve ezekkel a gondolatokkal
térbe saját hajlékába. E szavak jelentőségét megnöveli, ha a távollét alatt sok nehézséggel, az életben maradásért kellett megküzdeni. Bányai Gábor országgyűlési képvelő hazatérésének első gondolait idézzük vissza:

Kedves Barátaim!
Napra pontosan 150 napja léptem ki az otthonomból, szálltam be a mentőautóba, hogy
megküzdjek a koronavírussal. Félelmetesen
hosszú és viszontagságos út volt ez, de ma
végre hazatérhettem az otthonomba.
A szegedi klinikai életmentés után, az
elmúlt másfél hónap visszaadta az életet, az
önállóságot, amit hálásan köszönök a balatonfüredi Honvéd Kórház dolgozóinak, rövid
idő alatt értünk el nagyon nagy eredményt!
Még hosszú hónapok állnak előttem mire
teljesen vissza kapom régi önmagamat, de
nagyon boldog vagyok, hogy ezt az utat már
itthon járhatom végig.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, és megemlékezni arról a több
tízezer honfitársunkról, akiket nem tudtak megmenteni. Mélyen átérzem
családjaik fájdalmát!
Szeretettel gondolok azokra is, akik megszenvedve, de túlélték a
Covid fertőzést. Tudom jól, hogy nagy részük min ment keresztül. Teljes
gyógyulást kívánok nekik!
Még egyszer nagyon szépen köszönök Mindenkinek mindent! Köszönöm az ápolóknak, az orvosoknak, és az Önök imáinak és köszönöm a
Teremtőnek, hogy szó szerint visszaküldött!
Soli Deo Gloria! (Dicsőség egyedül Istennek!)
A vasárnapi templombúcsún Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek
a szokásoktól eltérően a szentmise elején külön köszöntötte Bányai
Gábort, aki a nagyon hosszú betegséget követően ismét ott volt a templomban. Az egyházi vezető mint ahogy fogalmazta, tette ezt azért is, mert
amin a képviselő úr átment az emberileg nem is volt reménykeltő, de isteni csodával és az orvosok hozzáértő munkájával meggyógyult. Az érsek
megköszönte az Úrnak, hogy újra itt láthatja őt.
Bányai Gábor mielőtt a szentmise olvasmányát felolvasta volna, papi
engedéllyel, kifejezte, hogy mennyire hálás a jánoshalmi, a honi és határontúli hívek imáiért és a gondolataiért, melyekrt irányába küldtek. Hálás
köszönetét fejezte ki az orvosoknak, két szer visszarángatták odaátról,
mert mint mondta: járhattam odaát, mert kétszer meg is haltam, de mégis itt lehetek Isten kegyelméből. Az Ő csodatételeinek hála hazatérhettem 150 nap után.
Majd Facebook bejegyzésében így folytatta gondolatait:
„Az eltelt több mint 150 nap legszebb pillanatait élhettem át, mikor újra
átléphettem otthonom ajtaján és családom ölelő karjai fogadtak.
A legszebb és legjobb érzés, mely újra megadatott, hogy a jó Istennek,
az Önök imáinak és orvosainknak hála, újra családommal, újra gyerme-

keimmel és feleségemmel tölthetem el azt az időt, melyet életünk során
ajándékba kaptunk a Teremtőtől.
A mai napon pedig újra megadatott az a hittel és reménnyel teli csodálatos érzés, mikor újra átléphettem szeretett templomunk ajtaján és újra
egyházközségünk tagjaival, barátainkkal, testvéreinkkel imádkozhattunk
hozzátartozóinkért, szüleinkért, nagyszüleinkért, mindazok lelki üdvéért,
akik már nem lehetnek köztünk, a koronavírus miatt elveszített honfitársainkért és az Ő
családjaikért, a vírust túlélők minél gyorsabb
és teljesebb felépüléséért.
Jó érzés volt újra kiállni a szószékhez,
beszélni mindazokról az érzésekről, melyek
most a szívemből áradnak és felemelő érzés
volt újra felolvasni a Szentírásból.
Köszönöm Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek úr csodálatos szentmiséjét
Szent Anna Templomunk búcsúján.
Köszönöm az imákat, az öleléseket, azt a
sok-sok szeretetet amit kaptam Önöktől!
Köszönöm a Teremtőnek, hogy visszahozott és egy újabb esélyt adott munkám végzésére Önökkel – Önökért!
Soli Deo Gloria! (Dicsőség egyedül Istennek!)
Ezen utolsó gondolatának megfelelően, a rehabilitáció folytatásának
színhelyére utazva, megállt Kiskunhalason, ahol végre találkozhatott a
kollégáival, majd egy baráti beszélgetésre betért Fülöp Róbert kiskunha-

lasi polgármesterhez, akivel áttekintették az elmúlt hónapok történéseit
és a rájuk váró közös feladatokat. Mint Bányai Gábor fogalmazott: „tartalmas és jó hangulatú találkozón vagyunk túl, a munkánk gyümölcse egyre
érik és látom lesz bőven feladatunk a közeljövőben.”
Reményeink szerint a következő számunkban egy hosszabb, az
országgyűlési képviselő úrral készült riportot tervezünk megjelentetni.
B. S. - Facebook
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Társadalmi célú hirdetés
let nem jár vissza a pályázónak, azt az Önkormányzat bérleti díjként
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Jánoshalma Városi Önkormányzat a fiatal vállalkozások Jánoshalmán
történő letelepedése érdekében, a jánoshalmi ipari területen lévő ingatlanjainak értékesítésére pályázatot ír ki.
1. Az ingatlanok adatai:
1.
2.
3.
4.

cím
Vállalkozók útja 1.
Vállalkozók útja 3.
Vállalkozók útja 9.
Vállalkozók útja 11.

hrsz.
m2 beépített m2 Eredeti nettó ár (Ft)
4565/17 11477
1882
21.214.000
4565/18 9018
1128
13.090.000
4565/21 7488
176
6.120.000
4565/22 7093
0
4.970.000

Az ingatlanok közművesítettek, a befektetői igények szerint
meglévő kapacitásuk bővíthető. A területek szilárd burkolatú útról
megközelíthetőek.
Az ingatlanok egykori honvédségi területen találhatóak, a területek kármentesítése megtörtént. A 4565/21-4565/22 hrsz-ú ingatlanok területe
nagymértékű tereprendezést, feltöltést igényel.
Az épületek az egykori honvédségi funkciónak megfelelően lettek kialakítva. Több éve használaton kívül vannak, állaguk leromlott.
2. Pályázat benyújtásának feltételei
2.1. Vállalkozó vagy vállalkozást jegyző tulajdonos ill. tulajdonosok egyike nem töltötte be a 35. életévét.
2.2. Cég vagy vállalkozási adatok:
●●pályázó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám), tevékenységi kör, gazdasági társaságok esetén cégjegyzékszám, egyéni
vállalkozó esetén nyilvántartási szám
●●30 napnál nem régebbi, hiteles eredeti cégkivonat, amely
kifejezetten tartalmazza, hogy a pályázó cég ellen semmiféle
cégbírósági, vagy egyéb eljárás aktuálisan nincs folyamatban,
valamint tartalmazza az alapító tőke nagyságát, a számlavezető pénzintézet megnevezését. Vállalkozók esetében vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolás
●●ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány;
●●jelentősebb referenciák, különösen a pályázó által már megvalósított ipari beruházásokkal, illetve ingatlanfejlesztéssel
összefüggésben
2.3. Gazdasági tevékenységre vonatkozó adatok
●●az ingatlanon megvalósítani tervezett tevékenység bemutatása (üzleti terv)
●●várható foglalkoztatott munkaerő létszám
●●beruházás, vállalkozás indulás várható ideje
●●beruházás befejezésének várható időpontja
2.4.Egyéb adatok
●●a pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a pályázat anyagát
üzleti titoknak tekinti-e, továbbá kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását.
●●nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokbavételtől számított 30 napon belül a megvásárolt ingatlant székhelyeként vagy telephelyeként a cégnyilvántartásba bejegyezteti.
3. Ingatlanok kedvezményes árai
●● A 4565/17, 4565/18 hrsz-ú ingatlanok induló árai nettó 400 Ft/m2
●● A 4565/21, 4565/22, hrsz-ú ingatlanok induló árai nettó 200 Ft/m2
4. Pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók
●●az ingatlanok vételárárának 50 %-át szerződéskötéskor kell megfizetni, a fennmaradó vételárat 2 éven belül kell a pályázónak megfizetni.
●●az ingatlan a teljes vételár megfizetésekor kerül a pályázó tulajdonába
●●ha a vételár 2 éven belül nem kerül megfizetésre, az ingatlan tulajdonjoga az Önkormányzaté marad, és a már befizetett vételár rész-
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●●amennyiben a pályázó a szerződéskötést követő 5 éven belül
értékesíti az ingatlant vagy az ingatlanon megvalósítani tervezett tevékenység bemutatásában (üzleti terv) vállalt tevékenységet vagy beruházást nem kezdi meg, akkor a vételár-kedvezményt
elveszti. Ebben az esetben az eredeti ár valamint ezen pályázatban
foglalt ár közötti különbözetet a továbbértékesítéstől vagy a meghiúsulástól számított 15 napon belül az Önkormányzat részére egy
összegben meg kell fizetnie.
●●A teljes vételár megfizetéséig az Önkormányzat ellenőrizheti azt, hogy
az üzleti tervben foglalt tevékenység kerül-e megvalósításra. Amen�nyiben nem, és erről nem készül külön megállapodás, az Önkormányzat a szerződést azonnal felmondhatja és az addig befizetett vételár
részlet nem jár vissza, azt az Önkormányzat bérleti díjként ismeri el.
●●az ingatlan adásvételi szerződést legkésőbb a pályázatot eredményesnek nyilvánító Képviselő-testületi határozat meghozatalának
napjától számított 30 napon belül kell megkötni.
●●a szerződés elkészítésének költsége az Önkormányzatot terheli

5. A pályázat elbírálásának szempontjai
●●megajánlott vételár
●●foglakoztatni kívánt személyek száma
●●megvásárolni kívánt ingatlanok száma
●●megvalósításra tervezett beruházás nagysága (volumene)
●●megvalósulás határideje
●●ipari területen működő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódás
lehetősége
●●azonos ajánlat esetén referenciák
6. Pályázat benyújtása és elbírálása
●●A pályázatot Jánoshalma Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Osztályához
●●kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
●●Cím: 6440 Jánoshalma Béke tér 1.
●●Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda 8:30-12 13-16, Péntek: 8:3012
●●A pályázatot kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani. A
borítékra rá
●●kell írni a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát.
●●A pályázat benyújtása folyamatos.
●●Adott hónapban a hónap 5-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.
●●Pályázatok bontása a beérkezést követő hét csütörtök 17 óra.
●●Bontás helye: Fejlesztési Tanács ülése, Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme. A bontáson a pályázó jelen lehet, melyre meghívót kap.
●●Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, legkésőbb az elbírálás időpontjáig.
●●Pályázatok elbírálásának időpontja a beérkezett pályázatok bontását követő
●●első Képviselő-testületi ülés.
●●A döntést a Képviselő-testület a Fejlesztési Tanács és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján
hozza meg. A pályázó a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság valamint a Képviselő-testület ülésére meghívást kap.
7. Megjegyzés

●●Az Önkormányzat előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít a
pályázóknak a terület megtekintésére, tervezéshez szükséges felmérések elvégzésére.
●●Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatot
(indoklás nélkül is) eredménytelennek nyilvánítsa.
●●A pályázattal kapcsolatban érdeklődni személyesen ügyfélfogadási
időben vagy telefonon Kasziba Sándor osztályvezetőnél lehet. Tel.:
77/501-001/124 mellék, vagy +36-30-486-64-71.
PMH
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árai és kedvezmények

Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg az ipari terület ingatlanjainak árait és az árból adható kedvezményeket:
1 Jánoshalma, Ipari terület 4565/17 Vállalkozók útja 1. 21.214.000,- Ft
2 Jánoshalma, Ipari terület 4565/18 Vállalkozók útja 3 13.090.000,- Ft
3 Jánoshalma, Ipari terület 4565/21 Vállalkozók útja 9.
6.120.000,- Ft
4 Jánoshalma, Ipari terület 4565/22 Vállalkozók útja 11 4.970.000,- Ft
Kedvezmények:
1. Munkahelyteremtés támogatása:
Az ipari területen megvásárolt ingatlanon létrejövő munkahelyek alapján számított kedvezmény munkavállalók után, személyenként 1 %. A
vállalkozásnak a vásárlást követő 1 éven belül igazolni kell a kedvezmény mértékére jogot adó munkavállalói létszámot.
2. Több ingatlan vásárlása

Az a vállalkozás, aki az ipari területen több ingatlant is megvásárol az
ingatlanok árából ingatlanonként 5% kedvezményt vehet igénybe. A
maximálisan igénybe vehető kedvezmény 25 %.
3. Épülettel rendelkező ingatlan kedvezménye
Az a vállalkozás, aki olyan ingatlant vásárol melyen épület található a
vételárból 15 % kedvezményt érvényesíthet.
4. Egyedi kedvezmény
Az ipari területen induló vállalkozások egyéb kedvezmény igényt is
benyújthatnak, mely igény elbírálása a Képviselő-testület hatásköre, a
döntést zárt ülésen kell meghozni.
A kedvezmények összevonhatóak!

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek
augusztus 1-ei hatállyal
Bese Gergő atyát saját
kérésére felmentette a
jánoshalmi kápláni szolgálata alól, és dunavecsei plébánossá nevezte ki.
Gergő atya a következő gondolatokkal búcsúzott a jánoshalmi hívektől: „Szinte
hihetetlen milyen gyorsan elrepült
egy esztendő. Alig érkeztem meg
Jánoshalmára, már búcsúzom is.
Korábban ismeretlen világot
ismerhettem, szerethettem meg.
A Felső - Bácska ékszerdoboza
Jánoshalma. Nyitott szívű♥️ és
nagy lelkű emberek szeretetét,
barátságát tapasztalhattam meg
a világjárvány legnehezebb idő-

szakában.
Befogadtak és én otthonra találtam 🙏😀.  Hiányozni  fogtok,  de  a mostani történet végén nem pont van,
hanem vessző. A munkát, a mis�sziót folytatjuk tovább.
Maradjatok továbbra is hűségesek! Kevesebb jelenjen meg
Köszönjük Gergő atya itteni
szolgálatát. Isten áldása kísérje
továbbra is! Imádkozzunk érte!

Sajtóközlemény
Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem
2021/07/01
Jánoshalma Városi Önkormányzat 250 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert „Megújuló városrészek
Jánoshalmán I. ütem” elnevezésű pályázat keretében. A
beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul
meg.
A TOP-4.3.1-15 felhívásra Jánoshalma Városi Önkormányzat
által benyújtott támogatási kérelem olyan akcióterület
infrastrukturális fejlesztését célozza, amely szegregátum/
szegregációval veszélyeztetett területeket képeznek a város
belterületén. Az igényfelmérés eredményeként megállapítottuk,
hogy az akcióterület vonatkozásában a közterületek fejlesztése,
a közbiztonság erősítése, a bérlakások fejlesztése kiemelten
fontos a település életében. A tervezett projekt átfogó célkitűzése
az akcióterület komplex megújítása, a szegregátumban
élő személyek komplex munkaerő-piaci felzárkóztatásával,
lakhatási-rekreációs feltételeinek javításával, közbiztonság
növelésével.
A fejlesztés eredményeként létrejön:
lakhatási körülmények javítása, szociális bérlakások
felújítása
út-, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
közbiztonság javítása, térfigyelő rendszer kiépítése
játszótér kialakítása
A beruházásnak és a hozzá kapcsolódó programoknak
köszönhetően az önkormányzat 5 fő részére munkahelyet
teremt.
További információ kérhető:Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Elérhetőség: titkarsag@janoshalm.hu, +36-77-501-001
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Tájékoztató a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatal elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím:

janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Szociális ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-288,
06-77/795-284, 06/77-795-271
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
Telefon:
06-77/795-276 06-77/795-081,
06-77/795-082, 06-77/795-272
E-mail cím:

Telefon: 06-77/795-015
E-mail cím:

foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-217,
06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
E-mail cím:
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1600
csütörtök: 800-1800
péntek: 800-1200
NAV ügyfélfogadás
a kormányablakban:

hétfő: 800-1200 és 1300-1530
csütörtök: 800-1200 és 1300-1700
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály,
Építésügyi Osztály 1.
Telefon: 06-77/795-274
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1130 és 1300-1600
kedd, szerda, csütörtök: az ügyintézővel telefonon előzetesen
egyeztetett időpontban
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala
a www.bkmkh.hu címen érhető el. A
honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal legfrissebb,
információi, állásajánlatok, nyomtatványok, kérelmek és az intézhető ügyekről szóló tájékoztatók is.

Még lehet jelentkezni az álláslehetőségekre
Mélykúton a HUNENT Zrt. vízi szárnyas feldolgozó üzeme munkavállalókat keres. 2021.
június 17-én és július 22-én Jánoshalmán, az
Imre Zoltán Művelődési Központban kaptak
tájékoztatást a jelenleg is álláskeresőként nyilvántartott ügyfelek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közreműködésével. A rendezvényre a járás területéről a jelenleg is álláskeresőként nyilvántartott ügyfelek kaptak névre
szóló meghívást.
Az üzem képviseletében Bögre Izabella, a
HUNENT Zrt humánpolitikai vezetője tartott
a munkavállalási lehetőségekkel kapcsolatos
tájékoztatót.
Bevezetőjében elmondta, hogy a cégcsoport

a legkorszerűbb rendszerben, vertikális integrációban folytatja tevékenységét, a napos baromfi
keltetését, nevelését és feldolgozását. Ezáltal biztosított a nyomon követhetőség az alapanyagtól a végtermékig.
Az előadó részletesen bemutatta a különböző munkafolyamatokat, az egyes munkaművelet humánerőforrás igényét, ismertette azokat a
folyamatokat, ahogyan eljut a beérkező élő áru
konyhakész állapotban a kereskedelembe vagy
a hűtő tárolóba. Tájékoztatott a munkabérezésről, személyi juttatásokról, kitért a munkarendre, lépcsőzetes munkakezdés szükségszerűségére. Tájékoztatta a jelenlévőket, a nyári diákmunka lehetőségről is, amelyre várják a diákok
jelentkezését.

Jelenleg a következő álláshelyekre lehet
jelentkezni:
Mélykút:
—— egyszerű ipari foglalkozású (betanított
munka)
—— húsfeldolgozó
—— targoncavezető
—— villanyszerelő
Kiskunhalas:
—— egyszerű ipari foglalkozású ( betanított
munka)
—— húsfeldolgozó
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon és e-mail címen van lehetőség:
tel: 77/499-490
email: allas@hunent.hu

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel: 2021.07.20.
Munkakör
Pincér
Festő
Egyszerű ipari foglalkozású
Targoncavezető
Egyszerű ipari foglalkozású
Húsfeldolgozó
Mezőgazdasági gépszerelő / Autószerelő

Iskolai végzettség
Szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Általános iskola, Szakmunkásképző
Általános iskola
Általános iskola
Általános iskola
Szakmunkásképző

Cég megnevezése
Csincsák Mihályné Ev.
Mózer és Ótott Kft.
Borotai Sertéshús Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
CTM Járműjavító Kft.

Munkavégzés
Jánoshalma
Bácsalmás
Borota
Mélykút
Mélykút
Mélykút
Jánoshalma

Munkabér
219.000, -Ft
219.000, -Ft
219.000, -Ft
250.000, -Ft
180.000, - Ft
180.000 – 230.000, -Ft
megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. Tel. 77/ 795-015
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.
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Tájékoztató

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvénynek az Alkotmánybíróság döntése alapján történő módosításáról

A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 2021. július 1-jétöl
hatályos 33/B. §-a rendelkezik a rokkantsági nyugdíjrendszer 2012. évben történt átalakításával
érintett, egyes megváltozott munkaképességű
személyek kompenzációjáról, valamint visszamenőleges állapotvizsgálatáról.
Kiket érint az új rendelkezés?

Az új szabály azokat a személyeket érinti, akik
esetében az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
—— 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjban, vagy rendszeres
—— szociális járadékban, vagy átmeneti járadékban részesült, és
—— a 2011. december 31-ét követő első komplex
felülvizsgálatát követően rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, amely alacsonyabb összegű
volt, mint az addig folyósított - rokkantsági vagy
rehabilitációs - ellátás.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki
—— 2011. december 31 -én rehabilitációs járadékban részesült, vagy
—— 2012. január 1-jétől életkora miatt öregségi
nyugdíjként kapta tovább a korábbi ellátását,
—— vagy
—— 2011. december 31 -ét követően vált megváltozott munkaképességűvé, vagy

—— a 2011. december 31-ét követő első komplex
felülvizsgálatát követően rehabilitációs ellátásra vált jogosulttá.

Az érintett személyi kör tájékoztatása
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. december 31-ig az érintetteteket
tértivevényes levélben tájékoztatja a kompen-

záció elfogadásának, illetve az állapotváltozás
visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem
benyújtásának a lehetőségéről és módjáról.
Aki a jogszabályban meghatározott személyi
körhöz tartozik, azonban valamilyen okból 2021.
december 31-ig nem kap értesítést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, közvetlenül fordulhat a
lakóhelye szerint illetékes rehabilitációs hatósághoz a kompenzáció elfogadására vonatkozó nyilatkozatával, vagy az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelmével. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán, a rehabilitációs hatóságok ügyfélszolgálatain és a Magyar
Államkincstár honlapján is elérhető lesz a nyilatkozat megtételéhez szükséges nyomtatvány, valamint az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem.
Az érintett személyek lehetőségei

Az érintett személy az alábbi lehetőségek közül
választhat:
500.000 Ft egyösszegű kompenzáció elfogadása

Egyösszegű 500.000 Ft kompenzáció annak az
érintett személynek jár, aki nyilatkozik arról, hogy
az ellátása összegének csökkenésével összefüggésben ezen túlmenően további igénye nincs.
VAGY
Állapotvizsgálat kérése
Ha az érintett személy a kompenzáció lehetőségével nem kíván élni, kérelmére a rehabilitációs
hatóság állapotvizsgálatot végez. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó első komplex felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges
javulás következett-e be.
Benyújtási határidők

A kompenzáció elfogadására irányuló nyilatkozat, vagy az állapotváltozás visszamenőleges
vizsgálatára irányuló kérelem benyújtásának lehetőségéről tehát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. december 31-ig az
érintetteket értesíti, melyre tekintettel a nyilatkozat
vagy a kérelem benyújtásának határideje az alábbiak szerint alakul:
Az 500.000 Ft egyösszegű kompenzáció elfogadásáról szóló nyilatkozat visszaküldésének
határideje: 2022. február 28.
Az állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem benyújtásának határideje:
2022. június 30.

Bács-Kiskun megyében is megkezdődtek a határszemlék
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra,
hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2021. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.
A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatali osztályok) hajtja végre. A határszemlén a földhivatali osztály elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–
(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.
A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy
termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett –
a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen
vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.
Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra
nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának
feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor
támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a
terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).
A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni
és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az Agrárminisztérium kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.
(Agrárminisztérium, Bács-Kiskun Megyei Kormányivatal)

L

TÁJÉKOZTATÁS
A JÁRÁSHOZ TARTOZÓ
KORMÁNYHIVATALI ÜGYSEGÉDEK
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a 2021. július 12-től ismét megtartásra
kerül az ügysegédi ügyfélfogadás a jánoshalmi járáshoz
tartozó településeken
Kéleshalom, Fő u. 2.

(77) 552-900/3

Kedd: 14.00 – 15.00
(Minden páratlan héten)

Mélykút, Petőfi tér 1.

(77) 560-001

Csütörtök:08.00 - 11.00

(79) 352-544

Péntek: 08.00 - 09.00

(77) 500-020/6

Péntek: 09.30 - 10.30

Rém, Május 1. u. 17.
Borota, Szent I. u. 43.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
WWW. KORMANYHIVATA.HU
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Ismét közeleg a parlagfűszezon

Világszerte milliók életét keseríti meg a parlagfű okozta allergia. Magyarországon is egyre többen szenvednek a tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként közvetlenül is gondot jelent, jelentős terméskiesést is
okozhat, irtása éppen ezért fontos, és törvény szerint is kötelező.
A parlagfű-mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag minden
területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve a mezőgazdasági
növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, ültetvényeket, belterületi kiskerteket, építési területeket.
A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó köteles az ingatlanon
a gyom virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani. 2019. évtől már naptári időszaktól függetlenül kell megakadályozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását.
A kormányhivatalok célja a jogkövető magatartás elősegítése, illetve a minél
hatékonyabb felderítés az állampolgárok védelme érdekében.
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendeljék az ún. közérdekű védekezést. Az idei évtől közérdekű védekezés elrendelésére akár a
növényállomány megsemmisítése árán is sor kerülhet, a kultúrnövény tőszámára tekintet nélkül, a parlagfű 30%-ot meghaladó mértékű felületi borítottsága esetén, emellett növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.
Ennek alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke
belterületen és külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig ter-

jed. Amennyiben a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket, illetve
a növényvédelmi bírságot nem fizetik ki határidőn belül, az köztartozásnak
minősül, így annak behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik.
Belterületen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi hatósága köteles eljárást indítani azokkal szemben,
akik nem tettek eleget a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek.
A helyszíni hatósági ellenőrzéseket külterületen a területileg illetékes
ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztályai) végzi,
de egyre gyakrabban érkeznek lakossági bejelentések is parlagfűvel fertőzött területek vonatkozásában, valamint a mezőőrök és a növényvédelmi felügyelők is végezhetnek felderítéseket a parlagfüves területek azonosítása érdekében.
A parlagfüves területek beazonosítása érdekében az Agrárminisztérium az idei évben is tervez helikopterrel történő légi felderítést Bács-Kiskun
Megyében. A hatékony megelőzés céljából a hatóság szakemberei drónokat
is bevetnek az eljárások során.
Tájékoztató parlagfűvel való fertőzöttség megállapítása esetén, IDE kattintva érhető el.
Amennyiben valaki parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelentését
megteheti a parlagfu@bacs.gov.hu e-mail címen, vagy használhatja a Parlagfű Bejelentő Rendszert, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról közvetlenül elérhető.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Elérhető az uniós oltási igazolás EU-n belüli utazásokhoz
Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt és
az oltást igazoló applikációt, július elsején bevezeti az uniós védettségi igazolást is.
Az angol–magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és
papíralapon is elérhető. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér,
vagyis az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós
Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének.
Abban az esetben, ha valakinek nincsen utazási szándéka uniós

országba, akkor egyáltalán nem szükséges beszereznie a fent említett
igazolást. Az utazni vágyóknak azt javasoljuk, hogy az igazolás ellenére az utazás előtt mindenképpen a tájékozódjanak a célország által megszabott aktuális beutazási feltételekről. A www.konzuliszolgalat.kormany.
hu honlapon megtalálnak minden információt.
A Magyarországon belüli szolgáltatások igénybevételéhez továbbra
is elegendő a magyar védettségi igazolvány vagy a mobilalkalmazásról bemutatott oltás igazolás.
(koronavirus.gov.hu)

A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat sikerét alapul véve indul
el a Magyar Honvédség új, állandó szolgálati formája, az Önkéntes Katonai Szolgálat
(ÖKSZ). A szolgálat létrehozásakor célkitűzés volt, hogy egy olyan képzési és kereseti alternatíva jöjjön létre, amely elsősorban azokat a fiatalokat szólítja meg, akik az idei
tanévben valamiért kénytelenek egy évvel elhalasztani felsőfokú tanulmányaik megkezdését, illetve szeretnék kipróbálni magukat a katonai pályán.
Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik. Magyarországnak is szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik a civil életük mellett támogatják a honvédség munkáját, és veszélyhelyzetben
sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget nyújtsanak az országnak.
A kötelező sorkatonai szolgálat intézményének 2004-es felfüggesztése óta felnőtt
egy olyan generáció, amely a honvédelemmel kapcsolatos feladatokról közvetlen személyes tapasztalattal nem rendelkezik. Annak érdekében, hogy a folyamat iránya fordulatot vegyen és az állampolgárok honvédelmi ismeretei egyre szélesebb körűvé váljanak, a Honvédelmi Minisztérium jelentős szerepet vállal a hazafias nevelés támogatásában, kiemelt szerepet kapnak a honvédelmi nevelést támogató tevékenységek, melyek elősegítik a katonai pályaorientációt, valamint az utánpótlás biztosítását.
Az ÖKSZ 2+4 hónapos katonai szolgálat teljesítését vállalók átfogó honvédelmi
ismereteket nyújtó képzésen vehetnek részt, egyben stabil kereseti lehetőséget, megélhetési alternatívát is jelenthet.

A képzés első ciklusában (2 hónap) a résztvevők egységesen a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegre jogosultak, mely jelenleg bruttó 167.400,- forint.
A második, 4 hónapos ciklus megkezdése előtt több választási lehetősége van a
résztvevőnek:
a fennmaradó szolgálati idejére az adott területvédelmi köteléknél marad, ahol alapszintű lövészképzésben részesül
lehetősége van a jogviszonyváltásra - például szerződéses katonának
a műveleti besorolású katonai szervezetnél töltött kiképzés mellett (illetménye ekkor
bruttó 219.000,- forintra emelkedik, azonban számolni kell az esetleges helyőrségváltással, ilyenkor viszont jogosulttá válik laktanyai elhelyezésre)
o A magasabb jövedelem-forrás mellett előny továbbá, hogy olyan különleges felkészítési foglalkozásokon vehet részt, mint az ejtőernyős-, búvár-, speciális lövész kiképzés, vagy akár elsajátíthatja a különleges katonai gépjármű, harcjármű, munkagép
vezetésével, kezelésével összefüggő képességeket is
de a szerződésbontás is választható opció, hiszen a program az önkéntesség elvén
alapul.
A programra jelentkezők a fenti illetményeken kívül ellátásban, utazási költségtérítésben, szükség esetén szociális támogatásban részesülnek, valamint valamennyi, a
katonáknak járó vásárlási kedvezménnyel is élhetnek.
Az ÖKSZ kiképzései 2021. szeptember 15-én, a jelentkezők létszámának függvényében, tervezetten a megyeszékhelyeken és Budapesten indulnak (Zala megyében
Nagykanizsán).
Azért, hogy a kiképzés első fázisa lehetőleg a jelentkező lakhelyéhez minél közelebb essen, további helyszíneken is felkészülünk a jelentkezők fogadására, a kiképzési helyszíneket a létszámok alapján fogjuk véglegesíteni.
A jelentkezés feltételei: egy háziorvosi véleménnyel egyenértékű egyszerűsített
egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálat, betöltött 18. életév, és büntetlen előélet.
Habár a program kiemelt célcsoportjai a felsőoktatásba jelentkező, de felvételt nem
nyert, vagy a köznevelési intézményeket szakképesítéssel vagy anélkül elhagyó 18 év
feletti fiatalok, azonban az ÖkSz nemtől függetlenül, minden magyarországi lakóhel�lyel rendelkező, büntetlen előéletű, cselekvőképes, 18 és 65 év közötti magyar állampolgár előtt is nyitva áll.
Jelentkezni 2021. július 22-től legkésőbb 2021. augusztus 31-ig, bármelyik
magyarországi toborzóirodában vagy az onlinetoborzo@mil.hu email-címen lehet.
Jánoshalmi Jarasi Hivatal
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50 éves a Bem József Honvéd
Nyugdíjas Egyesület
Felemelő ünnepi közgyűlés keretében emlékeztek meg a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége által „BEOSZ Emlékéremmel”
kitüntetett Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai megalakulásuk ötven éves évfordulójáról.
Az ünnepi közgyűlésen a Honvédelmi Minisztériumot Szűcs Loránd
dandártábornok a Katonai Igazgatási és Válságkezelési Főosztály
főosztályvezetője, a Magyar Honvédség Parancsnokságát Somogyi
Péter alezredes a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred hadműveleti
központ parancsnoka, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságát Hári László alezredes az 5. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka, a Járási Hivatalt Bodroginé dr.
Mikó Zsuzsanna hivatalvezető, a városi önkormányzatot Czeller Zoltán polgármester és Kiss György tanácsnok, a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetségét Vilner Péter nyugállományú ezredes a szövetség alelnöke, a BEOSZ Dél-Alföldi Régióját dr. Kovács György nyugállományú mérnök ezredes a régió elnöke képviselte. Az ünnepi közgyűlésen a régió tizenegy tagegyesülete közel hetven fővel képviseltette magát.
A Himnusz elhangzása után Petróczky Henrietta az ünnepség levezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Dági Attila a Hunyadi általános
iskola 8. osztályos tanulója verssel köszöntötte az ötven éves egyesület tagjait.
Az ünnepi közgyűlés – kiemelve
az utolsó öt évet – a ötven év értékelésével, bemutatásával folytatódott. Györgypál Csaba nyugállományú alezredes először az egyesület fő feladatairól szólt, majd röviden beszélt az egyesület eredményes gazdálkodásáról, az egyesület által a tagoknak nyújtott gazdag kulturális, szórakoztató, egészség megőrző programokról. Kiemelte a katona özvegyekről, az özvegy
katonákról, a nehéz anyagi vagy egészségi gondokkal küzdő tagtársaikról való gondoskodást, az egyesület érdekképviseleti, érdekérvényesítő
tevékenységét.
A továbbiakban a városi önkormányzattal, a vállalkozókkal, a város
más civil szervezeteivel, a Dél-Alföldi Régió egyesületeivel és az Országos Szövetséggel való példaértékű, korrekt kapcsolatot említette meg.
Hosszabban beszélt az egyesület katonai hagyományokat ápoló tevékenységéről, a „Tüzérmúzeum” a „Hősi Sírkert” és a „Helyőrségi Emlékhely” létrehozásáról, az elhunyt bajtársakról történő rendszeres megemlékezésekről, a „Magyar Hősök Emlékünnepének” immár
huszonkét éve történő megszervezéséről és levezetéséről.
Az ötven év értékélését azzal a zárta, hogy a tervezett célkitűzések
megvalósításához, a további eredményes munkához kéri a tagság és az
együttműködő partnerek, szervezetek további támogatását.

A Magyar Honvédség Parancsnoka dr. Ruszin-Szendi Romulusz
vezérőrnagy levelének ismertetés után miniszteri elismerések átadására került sor. Szakály Béla nyugállományú főtörzszászlós Aranykor Kitüntető Cím arany fokozata, Fórizs Gábor nyugállományú főtör-

zszászlós Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozata kitüntetésben részesült. Az elismeréseket az egyesület jubileumi közgyűlésén Szűcs Lóránd
dandártábornok adta át.
A 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka „Emléktárgyat”
adományozott az egyesület részére.
A MH Hadkiegészítő Parancsnokságot képviselő Hári László alezredes
„Emlékplakett” adományozásával köszönte meg és ismerte el az egyesület munkáját, „Emléklap” elismerésben részesítette Szakály Bélánét,
Farkas László nyugállományú zászlóst és Árpás Tamás nyugállományú r. főtörzsőrmestert.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Györgypál Csaba
nyugállományú alezredes tevékenységét BEOSZ Emlékéremmel,
Virág László nyugállományú r. alezredes, Blázsik Sándor t. százados és Vida Benő egyesületi munkáját „Emléklappal” és könyvjutalommal köszönte meg. A BEOSZ Dél-Alföldi Régió Matkó Béláné nyugállományú zászlósnak, Ódor Ferenc nyugállományú főtörzsőrmesternek
és Lengyel Ferencnének „Emléklapot” adományozott.
Az elismerések átadását az egyesület zászlajára emlékszalagok felkötése követte.

A városi önkormányzat részéről Czeller Zoltán polgármester és Kiss
György tanácsnok, majd az egyesületek képviseletében megjelent elnökök illetve a küldöttségek vezetői kötöttek emlékszalagot.
Az emlékszalagok felkötése után Czeller Zoltán polgármester úr
köszöntötte az egyesületet, értékelte a város társadalmi életében betöltő
szerepét, aktív tevékenységét és további eredményes, sikerekben gazdag éveket kívánt.
Az ünnepi közgyűlés hivatalos része a „Szózat” elhangzásával zárult.

Az ötven évről való megemlékezést egy finom, bőséges ebéd és hos�szantartó baráti beszélgetés zárta. A jó hangulatról a „Honvéd Művészegyüttes” képviseletében Ökrös Tibor Magyar Ezüst és Arany
Érdemkereszttel kitüntetett előadóművész és zeneszerző együttese az
„Ökrös Band” virtuóz magyar koncert cigányzenekara gondoskodott.
GYPCS
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BKKM Pedagógiai Szakszolgálat hírei

A járványügyi szabályozások jelentős enyhítésének köszönhetően júniusban és júliusban már meg tudtunk valósítani két programot. A
következőkben erről olvashatnak:
Előadás a logopédiai szűrésről és a BTMN
ellátás óvodai sajátosságairól
Az EFOP -3.1.6-16-2017-0047 -es számú SZELFI - Szolgálat az elfogadásért elnevezésű Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
által elnyert pályázat keretében 2021.06.22-én PSZELFI Előadássorozatunk második állomására a jánoshalmi Gyermeklánc Óvodában került
sor, ahol óvodapedagógusok vettek részt. A téma a SZÓL-E? logopédiai szűrőeljárás és a BTMN ellátás óvodai sajátosságai voltak, mely kapcsán 2 előadást hallhattak a jelenlévők.
Bemutattuk a SZÓL-E? szűrőeljárás dokumentumait, hangsúlyozva a
logopédiai ellátás törvényi hátterét, a logopédus feladatát általánosságban is és a szűrést követően, speciálisabb helyzetben.
A logopédus egyik alapvető feladata a gyermekek beszéd- és nyelvi képességeinek pontos, megbízható felmérése, amely mérés segítségével feltárja, diagnosztizálja a különböző kommunikációs zavarokat,
beazonosítja a fejlesztési területeket, kijelöli a fejlesztés irányait és módszereit. A SZÓL-E? olyan diagnosztikai eszköz, amely az 5-6 éves korú
óvodás gyermekek beszéd- és nyelvi zavarait mutatja meg, illetve előre
jelző funkciója is van az írott nyelvi zavarok kialakulásának tekintetében.
A diasort úgy állítottuk össze, hogy tájékoztatást kapjanak az óvónők
az óvodáskori logopédiai munka főbb területeiről, az egész szűrőeljárás menetéről (felmérendő területek; szubtesztek; szűrési/vizsgálati protokoll; szubtesztekben szereplő feladatok; szűrési jegyzőkönyv; szűrési eredmények kiértékelése), valamint a feltárt deficites képességek fejlesztési lehetőségeiről. A bemutatott fejlesztési ötletek csak egy kis szelete annak a komplex munkának, amelyet a logopédus végez, de ezek
a játékok az óvodapedagógus mindennapi tevékenységében is fellelhetőek. Az előadás közben a vendégek megtekinthették a szűrési dokumentumokat, feladatokhoz tartozó segédeszközöket, különböző fejlesztő füzeteket, könyveket és szakirodalmakat. Az előadás után kérdezhettek a témával kapcsolatban.
A második előadás a BTMN ajánlás óvodai sajátosságairól szólt. Próbáltuk nagyon érthető módon elkészíteni a diákat, hogy az óvónők számára hasznos legyen. Még tavaly került fel az Oktatási Hivatal honlapjára a BTMN ajánlás. Ez egy hiánypótló dokumentum volt, mert ilyen ajánlás még nem készült korábban. Az anyag jól szerkesztett sok jó ötletet
tartalmaz a pedagógusok, vezetők számára. Most kifejezetten az óvodai
sajátosságokra koncentráltunk, majd később az iskolákban is szeretnénk
ezt az ajánlást „népszerűsíteni”.
Az ajánlás a törvényi szabályozást, a BTMN fogalmát és fajtáit, a
szakértői bizottságok munkáját és az intézmények feladatát tartalmazza. Célja a preventív szemlélet, a hatékonyság növelése BTMN-es gyermekek nehézségeinek megszüntetésében, a következmények enyhítésében. Kiemeli még az ajánlás a tanulási képességek fejlesztését, az
alapos készség-képességfejlesztését az 1.-2. osztályban. A köznevelés kiemelt feladata a BTMN gyermekek speciális igényeinek figyelem-
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bevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Itt főleg az iskoláskort megelőző időszak fontosságát emeltük ki. Nagyon fontos a prevenció lépéseinek megtétele az óvodában, az elkülönítés tilalma. Eredményként lehet elkönyvelni, ha egy
BTMN gyermek tünetei enyhülnek vagy meg is szűnnek. A szülők felelősségéről és szerepük megerősítésről is szó esett. Kérdéseket itt is meghallgattuk és válaszoltunk rájuk. A program végén egy nagyon tartalmas
szakmai beszélgetés bontakozott ki.
Felajánlottuk a jelenlévőknek, hogy akár szülői értekezletekre is eljövünk és a szülőket is tájékoztatjuk a témákkal kapcsolatban.
Még további előadások várhatók augusztustól, melyeket szívesen kiviszünk az intézményekbe is. A témák a BTMN ellátás iskolai sajátosságai, 3 éves logopédiai szűrés és gyógytestnevelés szépségei, a korai fejlesztés fontossága. Mindezt reméljük, hogy a járványügyi helyzet meg
fogja engedi.
Ágoston Ildikó			
Lukácsné Horváth Magdolna
gyógypedagógus, 			
logopédus
tagintézmény-vezető
1.kép
„Szárnyat bontogató” intenzív komplex fejlesztő hét
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézménye rész vett az EFOP-3.1.6-16-2017-00047 azonosítószámú SZELFI
- Szolgálat az ELFogadásért című pályázatban, melynek keretében a
második „Szárnyat bontogató” intenzív komplex fejlesztő hét megvalósítása zajlott le 2021.július 5-9-ig.
Az intenzív fejlesztő hét szervezését és lebonyolítását három szakszolgálati dolgozó végezte el: Lukácsné Horváth Magdolna, Kancsár Erika és
Nagyné Nasz Júlia. A pedagógusok a logopédiai-nyelvi fejlesztést, mozgásfejlesztést és általános gyógypedagógiai fejlesztést tűzték ki célul.
Célcsoportjuk az iskolába lépő óvodás korú gyermekek, valamint az első
osztályt végzett tanulók voltak.
Az egész hét témája: „Öt nap alatt a Föld körül”. A hét minden napján
egy bizonyos földrésszel ismerkedhettek meg a gyerekek, játékos fejlesztéssel.
Úgy tapasztaltuk, hogy a célcsoport intenzív heti fejlesztése eredményes volt, a szülők visszajelzése pedig pozitív. A „Szárnyat bontogató”
intenzív nyári hét lebonyolítása gördülékenyen zajlott, köszönhető ez a
jól összehangolt kollegalitásnak, a gondos szervező munkának, szakmai
tartalmak igényes kidolgozásának, fejlesztő anyagok előkészítésének,
valamint a gyermekek és a szülők hozzáállásának.
Jövőre újra várjuk a gyermekeket hasonlóan színes és hasznos intenzív hetünkre.

Nagyné Nasz Júlia
gyógypedagógus,
logopédus

Kancsár Erika
gyógytestnevelő

Lukácsné Horváth Magdolna
logopédus

Szaki hírei
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ÉPÍTSÜNK LÁBBAL HAJTHATÓ EMELŐ GOKART TRAKTORT!

A MODELLEZZÜNK!-3 LÁBBAL HAJTHATÓ EMELŐ GOKART TRAKTOR pályázat
AZ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM „A
hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytatóintézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása” című,
NTP-KNI-20-0002 kódszámú pályázati program keretében valósult meg.
A támogatási összeg: 1 100 000 Ft volt.
A 2020/2021 tanév tizedik osztályos mezőgazdasági gépész tanulói szakköri foglalkozás keretein belül, építettek egy lábbal hajtható gokart traktort, amely emelő szerkezettel is rendelkezik. A COVID-19 miatt, csak kiscsoportos foglalkozásokat tudtunk tartani, így
a tanulókkal Horváth László, Csányi Mátyás és
Boros Dénes szakoktatók, felváltva vagy elkülönített csoportokban végezték a feladatokat.
Elsődleges célunk, hogy a tehetséges és
alkotni vágyó tanulók logikus gondolkodását
és kézügyességét fejlesszük. Erre legalkalmasabbnak, egy emelő gokart traktor megtervezését és saját kezű megépítését választottuk.
A tanulók feladata volt kitalálni, megtervezni és
elkészíteni a részelemeket. Majd ezeket szakoktatói felügyelet mellett biztonságos működő egységgé összeépíteni. A kreatív tanulók
gyakorlatban tudták hasznosítani mindazt a tudást, melyet elméleti órákon tanultak. Sőt, az elméleti tudás rejtett összefüggéseire is ráeszméltek a gyakorlati munka ideje alatt. Az elképzeléseket a mechanika szigorú szabályai, az esztétikus kinézet, valamint a használhatóság tartotta kordában.
Ezt a szerkezetet, szégyenkezés nélkül tudjuk megmutatni a mezőgazdasági gépész szakma népszerűsítésére szolgáló kiállításokon, expókon, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken. Az ifjú alkotók méltán
lehetnek büszkék művükre.
A szakköri foglalkozás tagjai 2021 júniusában üzemlátogatáson is
részt vettek a Leták Mezőgazdasági Gépgyárban Géderlakon, ahol megismerhették a mezőgazdasági munkagépek korszerű gyártástechnológiáját. Munka közben láthatták a lézeres anyagdarabolást, karusszel üzemű tárcsalap edző berendezést és a CNC vezérlésű plazma vágót.
Ezek a tanulók, a munkaerő piacra már olyan komplex gyakorlati
tapasztalattal indulnak, amely nagy előnyt jelent számukra, hiszen azokat a kompetenciákat tudtuk fejleszteni, melyekre a munkáltatók igényelnek. Ilyenek a lényeglátás, a szerszám használat, alkatrész ismeret, a
mechanikus szerkezetek működési ismerete, valamint a csapatmunkában való eredményes és hatékony részvétel.

BD; MM
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ÖKO tábor

A Szent Anna Iskola 27 diákja ÖKO táborban vett részt Mórahalom közelében, a nagyszéksósi Kulcsosházban, a Bivalyrezervátum
szomszédságában az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 Járásokat összekötő
humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül. A tábor célja a környezettudatosságra nevelés a természet
közelségében. Az Efop pályázatnak köszönhetően a gyerekek teljesen
ingyenesen nyaralhattak, előadásokat hallgathattak, sportvetélkedőn,
akadályversenyen vehettek részt és egy teljes napot tölthettek a fürdőben is. Kupakok újrahasznosításával társasjátékokat és térképet készítettek. Az 5 nap alatt 45 km-t kerékpároztunk, jártunk az Ezer Év Parkban, túráztunk a tanösvényen. Sokat társasjátékoztunk, Virág Attila és
Faddi Adrienn segítségével több újdonsággal ismerkedhettünk meg, többek között a métával is. Tartalmas hetet töltöttünk együtt, fáradtan, de
élményekkel gazdagon tértünk haza.
Enesei Péter, Kaszás Eszter, Mikó Zsuzsanna

Zánkán jártunk

Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási
programja, hiszen a pályázat révén jelenleg a nyári szünet minden hetében közel 3000 tanuló nyaralhat a Balaton partján. Legyen szó hagyományőrzésről, a sport, az életmód, a kultúra, a művészet vagy a tudományok területéről: széles programkínálat, évről évre egyre több lehetőség és rengeteg élmény várja a gyermekeket Zánkán illetve augusztustól már a frissen felújított Fonyódligeten.

2021. július 4-9-ig iskolánk 48 tanulója és 5 pedagógusa a 2012-es
kezdetek óta immár a 9. alkalommal táborozott az Erzsébet táborok
jóvoltából a magyar tenger partján, az idei nyáron ismét Zánkán. Ez az
év a többitől eltérően kicsit más, egyben kicsit különleges is volt. Ebben
az időszakban Bese Gergő atya szervezésének köszönhetően egyházmegyénkből összesen 400 katolikus iskolás, illetve hittanos gyermek érkezett, hogy közösen, közös táborhelyen élvezzék a tábor kínálta
lehetőségeket és lelkileg is feltöltődhessenek lelkipásztoraink segítségével. A tábor programjai mellett áhítatokon és szentmiséken is imádkoztak gyermekeink, hiszen az egyházmegyei kísérők között atyák is voltak szép számmal.
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A nyári szünetre adott házi feladatot iskolánk tanulóinak egy része
már biztosan sikeresen teljesítette. Nemcsak digitális élményeket szereztek, hanem játszottak számítógép nélkül, beszélgettek telefon nélkül,
gyönyörködtek a világ szépségeiben tévé nélkül, nevettek selfie nélkül,
nyári záport csodáltak facebook nélkül, és minden nap jó sokat sétáltak autó nélkül.
Az előző évekhez hasonlóan a tábori életet és a változatos programokat a TESÓ-k szervezték, segítették. A gyerekek érdeklődésük szerint változatos programokon vehettek részt. Népszerű volt a lézerharc,
az éjszakai akadálypálya, a sárkányhajózás, a kézműves foglalkozás,
a sétahajózás, és az íjászkodás. A szerdai hősök napján találkozhattak mentősökkel, tűzoltókkal, rendőrökkel, TEK-esekkel, büntetésvégrehajtásban dolgozókkal, és megismerkedhettek a gyermekek a mindennapi hőseink munkájával. Részt vettek igazi popkoncerten (Children of
Distance), bogárbemutatón, kutyabemutatón, filmvetítésen, óriáskivetítő előtti izgalmas EB focimeccs nézésen, és fogyatékkal élők érzékenyítő foglalkozásán. Kipróbálhatták a kajakozást és a népszerű supozást is
a part menti vízen. Énekelhettek és mókázhattak együtt este a tábortűz
körül. Ismerkedhettek és bulizhattak a tábornyitó és a táborzáró partyn
más iskolákból érkezett gyerekekkel.
A szervezett választható programokon túl természetesen naponta kétszer is meglátogattuk a nem éppen karnyújtásnyira lévő strandot, és úszkáltunk vidáman a Balatonban. Végül a hét zárásaként hazafelé tartva
szinte már hagyományként az idén sem maradt el a várva várt bobozás
és fagyizás Balatonfűzfőn, mivel a szülők hozzájárulásának köszönhetően ismét kényelmesen, busszal utazhattunk a kánikulában a nagy távolságra lévő táborhelyszínre.
A táborozó gyerekek életre szóló élményekkel, pótolhatatlan tapasztalatokkal és lelki tartalommal gazdagodhattak az atyáknak és a táboroztató pedagógusoknak hála.
Köszönet táboroztató kollégáimnak: Kaszás Eszternek, Enesei Péternek, Horváthné Kocsis Tündének és Komáromi Róbertnek, akik szabadidőt és fáradtságot nem kímélve hozzájárultak iskolásaink felhőtlen
nyaralásához.
Friebertné Radvánszki Rita

Ismét eltelt egy tanév

Örömmel és hatalmas lendülettel vágtunk neki szeptemberben a munkának, a tanulásnak. A félév lezárása után azonban újra digitális oktatásra kényszerültünk. Június 21-én, tanévzáró ünnepségünk kezdő
momentumaként erről az érdekes tanévről hallgathattunk meg egy verset elsőseink előadásában. Bártfai Judit: Furcsa tanév furcsa vége című
versét Forgács Anna Noémi (1.a), Szabó Jázmin (1.b), Papp Gergő
(1.a), Kovács Sára (1.b), Kancsár Anna (1.a) és Lippai Iza (1.b) adta elő.
Sok közös programról kellett lemondanunk a tanév során, így nagy öröm
volt számunkra, hogy a hálaadó szentmisén és tanévzárón végre együtt
lehettünk szülők, gyerekek és pedagógusok. Kaszás Eszter igazgatónő beszédében a statisztikai adatokon kívül kitért arra is, milyen fontos
a közösségünk ereje, hogyan kapaszkodhattunk ebbe a digitális oktatás során, a digitálisan megrendezett programok alkalmával is. Mennyi-
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re jó, hogy most személyesen is találkozhatunk, beszélgethetünk, közös
programokat szervezhetünk a nyári szünidőre. Ezután iskolánk 52 diákja
vehette át kitűnő tanulmányi munkájáért a könyvjutalmat.
Sándor atya díjakat osztott azon tanulóinknak, akik a vírushelyzet ellenére is kitartóan jártak a szentmisékre, illetve szolgálatot teljesítettek
ministránsként, énekkarosként, vagy a zenekarban. Az ünnepség következő részében a Szent Anna érmek kiosztását kísérhettük figyelemmel.
A bronz fokozatot 21 diákunk érte el, az ezüstérmet 17 tanuló vehette
át, az érem arany fokozatával pedig 6 gyermek büszkélkedhet. Azok az
alsós tanulók, akik már az érem mindhárom fokozatát elérték „Kis büszkeségünk” plakettet érdemeltek ki: Lajdi Horka Bendegúz, Lengyel Anikó, Pásztor Roberta, Szűcs Ádám Simon és Varga Árpád negyedik osztályos tanulók. A sok-sok megérdemelt díj kiosztása után igazgatónőnk
egy Kosztolányi idézetet említett: „Tudni már unalmas, csak tanulni érdekes! „ majd így folytatta: „Így tehát arra bíztatok mindenkit, hogy ne hagyja veszni a nyári szünetet, igyekezzen tanulni minden nap valami újat,
új élményekre, érdekes tapasztalatokra, kihívásokra gondolok! … Valódi és nem digitális élményeket kérek! Kalandra fel!” Titkos segítői vakációs füzetecskét osztottak a gyerekeknek, melyben igazi élményeket gyűjthetnek a szünetben. A vakáció idejére kínált programok széles választékában, mindenkinek lehetősége nyílik begyűjteni ezeket az élményeket, hiszen 17 féle táborozási lehetőségből válogathatnak iskolánk tanulói. A tanévzáró ünnepség után mindenki kézhez kaphatta a bizonyítványát, melyben benne rejlik e furcsa tanév minden igyekezete, szorgalma.
Ezennel a 2020-21-es tanév lezárult. Szép és élményteli nyarat kívánunk
minden diákunknak és családjaiknak!
Horváthné Kocsis Tünde

Gyep-es napközi

Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóinknak az
EFOP 1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok „Együtt
könnyebb” elnevezésű pályázat keretében nyári napközit szervezzünk.
A második hét a kreativitás jegyében telt el. A játékos feladatok mellett
készítettünk hűtőmágnest dekorgumiból, álomfogót, ceruzatartót konzervdobozból, táskát dekoráltunk textilfilccel. Virág Attila vezetésével a
métajáték rejtelmeivel ismerkedtünk meg és közösen játszottunk. Élményekkel gazdagon zártuk a hetet, köszönjük a lehetőséget a GYEP csapatának!
Kucsora Bernadett

Az év legzöldebb hete
Alig, hogy véget ért a tanév, összeszokott kicsapatunk már negyedik
alkalommal indult vándor-táborozni. Ebben az évben 35 diák négy felnőtt
kísérővel fedeztük fel a Pilis és a Visegrádi-hegység csodálatos túraútvonalait.
Személyes tapasztalatot szereztünk a magyar erdőkről, testközelből
találkoztunk mindazzal, amiről a természetismeret, biológia, földrajz, de
akár történelem és irodalom órán tanultunk.
A kisebbeknek már a felkészülés is izgalmas volt. Mit is pakoljanak a
hátizsákba? Egyáltalán: mi fér bele?
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A „legzöldebb hét” Szentendréről indulva Pilisszentlászlón át Visegrádon ért véget. A vadregényes környezetben a hegytetői tisztásokon
a tücsökciripelés hangját semmilyen, a modern élettel együtt járó zaj
nem nyomta el. Ám ez azt is jelentette, hogy telepített sátrakban aludtunk, néhol sem csatorna, sem vezetékes víz nem állt rendelkezésre, így
maradt a „pottyantós” vécé és az esővizes hordó-zuhany. Megtapasztalhattuk a természettel harmóniában élő ember életkörülményeit, ám a
táj, a természet csodái bőségesen kárpótoltak minket a komfortzónákból
való kilépésünkért.
Csak a legfantasztikusabb helyszíneket említve: jártunk a Vasas-hasadékban, a Lajos-forrásnál, a Dömör-kapui vízesésénél. A negyedik
nap tartogatta a legszebb panorámát számunkra: a Prédikálószéki-kilátó. Gyönyörű látványt nyújtott a Dunakanyarban előttünk megcsillanó
folyó, rajta túl a Börzsöny hegyeivel. Másnap nekivágtunk a túra legizgalmasabb és egyben talán legveszélyesebb útvonalának, a vadregényes
Spartacus-ösvénynek. Visegrádon meglátogattuk a Fellegvárat, a Salamon-tornyot, és a Bobpályát sem hagytuk ki. Az egész napos gyaloglás
után Pilisszentlászlón nem maradhatott el a focimeccs, éjszaka a csillagos ég látványa felejthetetlen élmény volt!
A gyalogtúrákat megúsztunk csapadék nélkül, az esti szabadidőben és
éjszaka többször izgatottan figyeltük a vihart. Szerencsére a sátrak jól állták az időjárás próbáját, az eső pedig kellemesen felfrissítette a levegőt.
Az utolsó nap még részt vettünk a Madas László Erdészeti Erdei Iskola izgalmas vízbiológiai foglalkozásán, majd vállunkra vettük hátizsákjainkat és elindultunk az utolsó gyalogtúrára. A hegyről lefelé még egyszer
ránéztünk a hömpölygő Dunára. A hazaút szerencsére már nem tartogatott különösebb izgalmakat, megfáradt csapatunk kora este épségben
szállt le a vonatról és üdvözölte családját.
Mi tanultunk ezen az úton? Nagyon sokat! A természetről, a túrázásról és magunkról is. Elsajátítottuk a túrázás alapszabályait. Megtapasztaltuk a természetközeli élet szépségeit, de egyben nehézségeit is. Kitartóbbak lettünk, türelmesebbek – egymással és magunkkal is. Felismertük, hogy a lábunk közlekedési eszköz, a gyaloglás pedig a távolság
legyőzésének egyik módja. Meg is tettünk az egy hét alatt saját erőnkből közel 100 km-t! Erősödtünk testben és lélekben is. Mindeközben csapattá kovácsolódtunk.
Köszönetet mondok a szülőknek, akik ránk bízták gyermekeiket, valamint kollégáimnak-Csapóné Sarok Enikőnek, Bobár Andrásnak, Mikó Zsuzsannának- figyelmükért és türelmükért.
Így együtt, többször saját határainkat átlépve, remekül teljesítettük a hét
napon át tartó vándortábort.
A „hétprópát kiállt” vándorok névsora:
Ötödikesek: Barna Tímea Jázmin, Gazdag Gábor, Görhöny Sára, Horváth Gréta Dzsesszika, Lajdi Horka Bendegúz, Lengyel Anikó Ilona,
Mester Norman, Pásztor Roberta, Patócskai Laura, Szűcs Ádám Simon.
Hatodikosok: Csapó Eszter, Polgár Anna, Polgár Júlia,
Hetedikesek: Berta Flóra, Doszpod Zsófia, Mészáros Polett, Haug
Mihály, Haug Péter,
Nyolcadikosok: Blahó Zénó, Bretyka Andor, Diósi Dániel, Gáspár Zalán,
Kishonti Toni, Kiss Milán, Lengyel György, Lengyel József, Szőnyi Barnabás,
Középiskolások: Csofcsics Blanka, Komáromi Gergely, Kovács Éva,
Szabó Szaffi, Tóth Teodóra, Dobos Csenge, Juhász Titanilla, és Pápai
Gergő
Csofcsics Erika
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Ismét egy nehéz évet zártunk
A bölcs ember igyekszik minden élethelyzetből tanulni valamit, megpróbálja a hasznára fordítani a számára rossz dolgokat is. Nagyon remélem, hogy ti, hunyadis diákok is, tanultatok valamit, ebből a mondhatni
háborús helyzetből, amit a járvány számunkra hozott. Megtanulhattátok,
hogy mennyire fontos, hogy szabályok között éljünk, és ezeket a szabályokat be is tartsuk. Megtanulhattátok értékelni azt a segítséget, amit
tanítóitoktól, tanáraitoktól kaptok. Belekóstolhattatok egy kicsit az önállóságba is, amit az otthoni tanrend óhatatlanul magával hozott. Szerintem
ez volt számotokra a legnehezebb feladat. És úgy hiszem, megtanultátok
értékelni a társaitokat, és azt, hogy közösségben lenni mennyire jó. Ezek
a járványos évek bizony a történelemkönyvek lapjaira fognak kerülni.
A nehézségek ellenére diákjaink és felnőtt munkatársaink is szépen
teljesítettek, amelyet lehetőségeink szerint díjaztunk is.

Hunyadi-díjat kapott Bese Gergő Péter káplán úr, Arany-Michels
Richárd református lelkész, Milánkovics Dániel baptista lelkész urak,
akik egy vagy már több éve ismertetik meg Isten igéjével gyermekeinket.
Igaz, ők formálisan külsős alkalmazottak, de mi az első pillanattól hunyadis pedagógusnak tekintettük őket a szó legteljesebb értelmében, hiszen
a mi diákjaink lelki fejlődésén munkálkodtak. Példaértékű és kivételes az
az összhang, az a harmónia, kölcsönös tisztelet és elfogadás, amit ők
hárman egymás iránt, diákjaink és kollégáink iránt tanúsítottak. Megmutatták az ökumené lényegét.
Dicsérő oklevelet és könyvjutalmat kaptak 4 évig kitűnő tanulmányi
eredményükért:

Felsős tagozatosain közül elismerő oklevelet és könyvjutalmat kaptak: Szántó Mirella, Kurucz Martin, Szűcs Olivér 5. a, Szili Kevin,
Szvétek Áron, Tagai Flóra 5. c, Czipa Luca, Csernák Réka, Fischer
Linda és Prikidánovics András 6.a és Dági Attila 7.a osztályos tanulók, kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató magatartásukért a
digitális oktatás során nyújtott kimagasló tevékenységükért, vagy kiemelkedő közösségi munkájukért.
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a pedagógus nap alkalmából
a pedagógusok áldozatos és példaértékű munkája elismeréseként 5 db
családi cirkuszjeggyel ajándékozta meg az iskolákat. Így idén a kiemelkedően teljesítő családos pedagógusainkat is meg tudta jutalmazni igazgató úr. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ jutalmát kapták:

Racsmánné Uzonyi Valéria, Baka Orsolya, Pusenszki Mariann,
Vargáné Almási Emma és Zámbóné Karsai Dóra, aki igazgató úrtól
elismerő oklevelet is átvehetett. A Kiskőrösi Tankerületi Központ elismerő
oklevélben részesítette pedagógus nap alkalmából a jövő nemzedékéért
végzett kimagasló nevelő-oktató munkájáért.

Ágoston Zorka, Dági Veronika, Dudás Zselyke, Korom Kornél, Nagy
Zsófia, és Prikidánovics Tamás 4.a osztályos tanulók.

Horváth Viktória, Kárpáthy Fanni Száva, Kollár Bertold, Lencse
Dorka, Székely Bence, és Tóth Zita 4.c osztályos tanulók.

Sajnos idén több tanárunktól is búcsúznunk kellett. Bátyai Gáborné,
Gyimesi Lászlóné, Kovács Ildikó, tanárnőtől, Filmák Endre tanár úrtól,
Koczó Ildikó pedagógiai asszisztenstől. A munkában töltött évek után
kívánunk nekik, hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket.
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Nyári napközi a Hunyadiban
Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóinknak az
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 pályázat keretében négy héten keresztül
nyári napközit szervezzünk.
A gyermekeknek változatos programokkal kedveskedtünk: kellemes
sétákat tettünk Jánoshalmán, ennek egyik állomása, egy önfeledt lubickolás volt a Skanzenben, amiért nagyon hálásak vagyunk Nagy Istvánnak. Ezt követően különféle sportesemények, számháború, játszótér, stb.
programok is voltak. A Strand-tónál Komáromi Róbert segítségével megismerkedtünk a horgászat rejtelmeivel, a MÉTA játékkal pedig Virág Attila ismertetett meg minket.

Ezen felül kézműves-, és fejlesztő foglalkozások, valamint bábelőadás
is színesítette a napközis tábor élményeit. Kollégáim is azon fáradoztak,
hogy a gyermekek életét szebbé, boldogabbá tegyék.
Bízunk benne, hogy tartalmas heteket töltöttünk együtt, és a „kis csapatok” szívesen emlékeznek vissza ezekre a napokra.
Baka Orsolya

Erzsébet-tábor

18.
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A Hunyadis diákok (66 gyerek és 7 kísérő) július 4-9-ig eltölthettek Bese Gergő Péter atyának köszönhetően Zánkán öt, élménnyel teli
napot. Egyik nap Milánkovics Dániel baptista lelkész úr is színesítette
programjainkat, Gergő atya meghívására.
A katolikus hittanos táborozás ideje alatt gyermekeinknek a reggeli közös mise után rengeteg program színesítette mindennapjaikat. Az
elmaradhatatlan fürdőzések mellett koncerten, sárkány- és katamarán
hajózáson, színházi előadáson, aerobikon vehettek részt. Ezeken túl volt
itt még középkori csata, táncház, éjszakai túra és az elmaradhatatlan
közös utolsó estés tábortűz tűzijátékkal.
Köszönetet szeretnénk mondani Ötvös Lászlónak és Lakatos Károlynak, akik oda- és visszaszállították csomagjainkat, Nagy Sándorné Borika néninek a finom kürtöskalácsért, és a Máltai Szeretetszolgálat jánoshalmi csoportjának az ásványvízért.
A tábor nagy sikert aratott, így jövő nyárra tervezzük a folytatást,
melyen reméljük, még több gyerek vehet részt.
Felnőtt segítőinknek voltak: Csiszár Szilvia, Dobos Eszter, Szabó-

né Tettinger Adrienn, Görhöny Katalin, Baka Orsolya és Farkas István.
Köszönjük lelkiismeretes munkájukat!

Szabadon!

A hosszú covid okozta korlátozások után végre május végétől
a tanév végéig engedélyezettek
voltak a kirándulások. Lelkes osztályfőnökeink kihasználták a lehetőséget és hamar, de annál vidámabb kirándulásokat szerveztek.

2021. augusztus

2021. augusztus

Máltais események
Rendhagyó Máltai tábor

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ötödik alkalommal szervezte meg
júliusban a már hagyományosnak tekinthető máltai tábort. A 30 éves
jubileum ünneplése mellett a kevesebb energiát igénylő módot választották, Gergő atya jóvoltából csatlakozhattak a 400 fős egyházmegyei 1
hetes hittanos Zánkai táborhoz. A gyerekek nagyon sok színes, érdekes
programon vettek részt, de egész hetünket átszőtte a „ Hit védelme...”.
Reggelente szentmiséken vettek részt a gyerekek, amit Bese Gergő és
Gyirán Péter atya tartottak.
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A táborban a vonaton való utazást megkön�nyítette, hogy Ötvös László és Lakatos Károly
a csomagokat szállítását vállalták, Isten áldja meg őket nagylelkű segítségükért. Köszönik Nagy Sándorné Bori néninek és Gergő atyának a sok finom kürtöskalácsot. Köszönik a jánoshalmi gyógyszertár vezetőjének Dr. Elek Jánosnak a nagylelkű elsősegély adományát, amit a táborhoz ajánlott fel, és a
MMSz Dél-Alföldi Régiótól kapott 480 palack ásványvizet.
A máltai csoportunkból a gyerekek felügyeletét Dobos Eszter, Szabóné
Tettinger Adrienn és Görhöny Katalin látták el. Köszönjük önzetlen munkájukat, amivel hozzájárultak, hogy a rájuk bízott gyerekek felejthetetlen
napokat tölthettek el a Balaton partján.

Úgy érezzük, hogy most is sikerült megszépíteni a jánoshalmi gyerekek nyári szünetét.
MMSz Jánoshalmi Csoportja

20.
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Illés-napok Temerin 2021
Az idén, a járvány miatti egy év kihagyás után, ismét megrendezték
Temerinben a hagyományos Illés Napokat.
Náluk még az alacsonyabb átoltás miatt, érvényben vannak a maszkviselési szabályok a zárt terekben. Az utcán még látszottak az előző napi
nagy esőzések nyomai. Az ünnepségen rész vett Gazdakörünk küldöttsége is, a Kertbarátkör vendégeként.
A rendezvények már július 16-án pénteken megkezdődtek, több kiállítással, a hagyományőrző egyesületek bemutatóival, felolvasó estékkel, könyvbemutatóval, színházi előadással, horgász és agyaggalamblövő versenyekkel.
Július 18-án a helyi Sárga-tanyán Hunor Hagyományőrző Egyesület
szervezésében megrendezték az I. Illés-Napi aratóversenyt is.

halma képviseltette magát. Reméljük jövőre már többen leszünk. Az út
mellett több száz néző közül sokan kérdezték: hol vannak a magyarországiak? Ezért is kapott nagy tapsot ez a három küldöttség. A lelkes nézők
közül több régi ismerős odaszaladt hozzánk, hogy üdvözöljön. örömteli
pillanatok voltak ezek, az élet diadala az, hogy túléltük a járványt.

A rendezvénysorozat legfontosabb eseménye július 20-án kedden Illés
próféta napján volt. Nagyon jó időre ébredtünk, nem volt az a nagy meleg,
ami ilyenkor szokott lenni. Reggel 7 órakor mozsárágyúlövés és térzene
ébresztette a lakosságot. Az ünnepi menet 9 órakor indult a Gulyáscsárda elől. A menet szervezője a Kertbarátkör tagja Törteli László barátunk
volt, aki kiválóan megoldotta ezt a feladatot is. A postagalambok röptetése
adta meg a jelet az indulásra. A menetet népviseletbe öltözött zászlókat
vivő lovas lányok és fiúk csapata nyitotta meg, majd szépen feldíszített
lovas kocsik követték, rajtuk szintén magyar népviseltbe öltözött kisgyerekekkel. Ezután gyalogosan szüleik kezét fogva még kisebb korosztály
következett. Képviseltették magukat a helyi iskolák tanárai és tanuló is.
Nagyon sok volt a fiatal. Felvonultak a hagyományőrző egyesületek köztük a kerekegyházi huszárbandérium és a tüzérek, majd a népviseletbe
öltözött csikósok pattogtatták ostoraikat. Felvonultak a helyi papság képviselői is. A menetben képviseltették magukat Temerin helyi vezetői és a
vajdasági magyar pártok küldöttségei is. Következtek a helyi civil szervezetek és egyesületek. A teljesség igénye nélkül kiemelném a közülük az
egyesületi zászlókkal színpompás egyenruhába vonuló kézimunkakörök
asszonyait és a méhészeket is. A menetben felvonult két zenekar is, akik
végig muzsikáltak. Ott voltak a Kertbarátkör tagjai is vezetőikkel az élen.
Sajnos a pandémia miatt a Kertbarátkör testvérszervezeteiből csak a
vajdasági Bácskossuthfalva Rizling Egyesülete képviseltette magát, akik
a járvány közepette ez évben januárban is megrendezték a pálinkaversenyüket szűk körben, a járványügyi szabályokat betartva.
A magyarországi testvérszervezetek közül, csak a Szentes és János-

A menet végcélja a helyi Szent Rozália plébániatemplom volt, ahol plébánosunk mons. Menyhárt Sándor tartotta az ünnepi szentmisét.
Ezután a Kertészlakban gazdakörünk elnöke Farkas László köszöntötte a Kertbarátkör tagságát és új vezetőségét, majd átadta ajándékunkat. A Kertbarátkör megválasztott új elnöke Kovács Róbert megköszönte az ajándékot, elmondta, hogy a járvány miatt tavaly, valamint ebben
az évben is több nagy rendezvényük elmaradt. A megválasztott új elnökség első nagy rendezvénye az Illés-Nap A járvány ideje alatt a Kertészlakot is igénybe vette, a helyi egészségügy. Az épületet szépen felújították.
A finom ebéd után, délutáni szabad program következett, majd este
8 órakor a vásártéren a hajnalig tartó bál, finom vacsorával zárta a rendezvényt.
Köszönjük vendéglátóinknak a szíves vendéglátást. Nekünk pedig
nagy megtiszteltetés volt, hogy Temerin és Jánoshalma testvérvárosi kapcsolat felvételének 80-ik évfordulóján, városunk zászlaja alatt felvonulva,
mi is képviselhettük városunkat, Jánoshalmát.
Fajszi Ferenc

Egyesületi találkozó
A járvány enyhültével, gazdakörünkben is újraindult az élet.
Az utolsó nagy rendezvényünk 2020. február 29-én a nagysikerű borbál bolt.
Március közepén már itt volt a COVID első hulláma. A járványban rövid
nyári szünet következett, néhány kisebb rendezvényünk és a vezetőségválasztás után, már is itt volt a járvány második, majd februárban a még
súlyosabb harmadik hulláma, ami szinte csak most ért véget. A hosszú
kényszerszünet alatt gazdakörünk nem tudta megrendezni a tavaly őszi
szüreti kiállítását, a novemberi Márton Napi bálját, az idén februárban
pedig a borversenyt és, a borbálját sem.
Gazdakörünk vezetősége, az egyesületi élet újraindításának jeleként
az év július 3-án egy közös ebéden látta vendégül tagságát és hozzátar-

tozóikat. A finom birkapörköltet Tóth Zoltán és Zámbó Zoltán tagtársunk
készítette. Külön köszönet nekik ezért, ezúttal is.
Farkas László Gazdakörünk elnöke köszöntötte a megjelenteket és
kívánt jó étvágyat az ebédhez. Ebéd után késő délutánig tartott a jókedvű beszélgetés, amely során kifejezhettük reményünket, hogy a járvány
negyedik hulláma elkerül bennünket, hogyha pedig nem, akkor már van
ellene fegyverünk az oltás, és nem lesz olyan súlyos a helyzet, mint amilyen télen, valamint tavasszal volt.
Ennek reményében tekint Gazdakörünk tagsága és vezetősége a jövő
feladatai felé.
Fajszi Ferenc

Egészségügy, életmód HUNYADI NÉPE 21.
A dietetikus tanácsai
EFOP-1.4.2-16-2016-00020
JÁNOSHALMI
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Társasjáték olimpia
Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával az EFOP 1.4.216.2016.00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen elnevezésű projekten belül, a „Szociokulturális nevelés” tevékenység keretében
az idei évben, a „JánosHolma” vetélkedő után megszervezzük a második vetélkedőnket, a Társasjáték Olimpiát.
Sportolóink Tokióban küzdenek hazánk és önmaguk dicsőségéért.
Jánoshalmán neked is lehetőséged van megmérettetni magad: a Társasjáték Olimpián.
Négy modern társasjáték kerül az asztalokra, amik nagy izgalmakat
rejtegetnek.
Az alábbi játékokkal hirdetünk versenyt:
Hanamikoji
Ticket to Ride Európa
Csaló Molyok
Carcassonne + 1., 3., és Fantom kiegészítővel
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ
Időpont: 2021. szeptember 4., 16:00
A játékok kipróbálhatók, és megtanulhatók a 400W-os klubban péntek
esténként, 18:00-tól a Római Katolikus Plébánia Don Bosco termében.
A versenyzők több számban is indulhatnak, jelentkezni lehet: Virág
Attilánál, vagy a Jánoshalmi Méta Téma facebook oldalán, ahol további részleteket is olvashattok.
A programok az EFOP-1.4.2-162016-00020 azonosítószámú
„Együtt Könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység
ellen projekt keretein belül valósulnak meg.

Kiegyensúlyozott
étkezés nyáron is

A nyári melegben egy kicsit másra van szüksége a szervezetnek, mint télen. Éppen ezért,
néhány dologra nagyon fontos ilyenkor odafigyelni.
A helyes táplálkozás fontos eleme a szezonalítás. Elsősorban tehát
azokat a zöldségeket és gyümölcsöket fogyasszuk, amik az adott
évszakban teremnek.
Ez két szempontból is kulcsfontosságú. Egyrészt a betakarítás pillanatától a növények tápanyagai elkezdenek lebomlani, ezért fontos, hogy
minél előbb az asztalunkra kerüljenek. Főként hazai termést fogyas�szunk, mert így rövidebb a szállítási idő. Persze a legjobb, ha saját kertünk van, ahol mindent megtermelünk.
Az évszakok közül a nyár a leginkább alkalmas arra, hogy változatos,
tápértékben gazdag salátákat fogyasszunk. Rendkívül széles a paletta,
amiből választhatunk. Ideális esetben az ebédnél tányérunk felén nyers,
ropogós, friss saláta, a fennmaradó rész felén pedig gabona, vagy hüvelyes köret legyen, a másik felét húsfélékkel pótoljuk.
A gabonák, a hüvelyesek és a húsok elkészítésénél az ételkészítés kíméletesebb módjait válasszuk. Részesítsük előnyben a gőzölést,
párolást, a fóliában, teflonedényben vagy fedett cserépedényben, mikrohullámú sütőben készítést a zsiradékban sütéssel szemben. Az ízesítéshez friss fűszernövényeket használjunk.
Naponta négyszer-ötször étkezzünk. Egyik étkezés se legyen túlságosan bőséges vagy nagyon kevés: minél egyenletesebben osszuk el a
napi táplálékmennyiséget.
A nagy melegben a testnek fokozottan szüksége van a hidratációra.
A jó hír az, hogy a szezonális gyümölcsök és zöldségek sokat tudnak
ebben segíteni, nagyban hozzájárulnak szervezetünk folyadékigényének kielégítéséhez, és felüdülést nyújtanak a nagy melegben. Görögdinnye, sárgadinnye, őszibarack, meggy, kukorica, patisszon, uborka…
Nyáron nagyon jól esik a hűsítő üdítőital, de próbáljunk meg tartózkodni az agyoncukrozott ivólevektől, mert ezek igazából nem hidratálnak, ráadásul még hizlalnak is. A gyümölcsökkel amúgy is elég gyümölcscukrot viszünk be a szervezetünkbe. Fogyasszunk inkább vizet,
limonádét vagy házi készítésű jeges teát.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Zámbó Balázs
közterület-felügyelő
Panaszaikat és
észrevételeiket
az alábbi
elérhetőségeken várja:
zambobalazs@
janoshalma.hu
+36-30/565-3758

Vízműves
ügyfélfogadás
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy
JÁNOSHALMI ügyfélszolgálati pontjukon 2021. évben minden páros
héten, kedden 8-15 óráig fogadja
ügyfeleit.
Időpontok:
2021. augusztus 10. augusztus 24.
szeptember 7. és szeptember 21.
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Hirdetések

2021. augusztus

Termékei
teljes
választékban

Helybeni vásárlás akciós áron
minden termékre
Hétfőtől csütörtökig 07:00 - 16:00
, pénteken 07:00- 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.

Stílus

Üzlet

AUGUSZTUSI AKCIÓJA
Motor és kerékpár alkatrész, kötőelem
és festék szaküzlet 5-10-20%-os akciót
hirdet július hónapra.

Készülj velünk a sulira!
Iskolatáskák, tolltartók, írószerek
akciós áron egész hónapban!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-77/ 951-903

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062
Jánoshlama Város Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság
közvetlen hivószáma:
06-77/401-070

A Csényi és Társa Temet k ez ési Kft. a gyászoló csa l ádok
megbíz ásából 2021. július hónapjában a követ kez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Anka István
Gazsó Andrásné
sz: Blága Erzsébet
Majer Sándorné
sz: Dugolity Mária
id. Katona Antal

élt: 77 évet
élt: 84 évet
élt: 64 évet
élt: 55 évet

Kapás Ferenc
élt: 89 évet
id. Somogyi Mihály élt: 89 évet
Gusztonyi Melinda élt: 48 évet
Kiss Ferencné
sz: Mikó Mária Magdolna
élt: 84 évet

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kö
szön 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, sírj ukr a vir á
got, kos zor út hel yezt ek, s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd al
mát enyh ít en i igyek ezt ek.

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!
Dr. Csényi Attila ügy vezető

2021. augusztus

Halász Bence
a tokiói olimpián!

A Gyulai István Memorialon elért 78.12 méteres dobásával, a már junior világbajnoki- és Eb-címmel is rendelkező 23 éves sportoló, a jánoshalmi születésű Halász Bence lett az első magyar, aki kvalifikálta magát
a 2022-es atlétikai világbajnokságra. Halász Bence a 2021. július 23-án
kezdődött olimpia résztvevője is egyben.
„Majd július 19-én utazunk ki akklimatizációs edzőtáborba, a versenyig
ott készülünk, mivel csak 48 órával a kalapácsvetés selejtezője előtt költözhetünk be az olimpiai faluba. A kvalifikáció augusztus 2-án, a döntő,
ahol nagyon remélem, hogy érdekelt leszek, augusztus 4-én esedékes.
Ezt követően ismét két nap áll rendelkezésre a hazautazásra – ismertette a Blikknek a következő napok, hetek programját, s a koronavírus miatt
meghozott intézkedéseket Halász. – A Gyulai Memorialon, Székesfehérváron negyedikként végeztem 78,12 méterrel, Tokióban távolságban és
helyezésben is szeretnék előrébb lépni. Csodálatos lenne éremmel és
egyéni csúccsal, 79,88 m felett zárni, esetleg elérni a 80 métert. A minimum elvárásom, ha aznap úgy érzem, hogy kihoztam magamból a maximumot, akkor elégedett leszek.”- nyilatkozta Bence
Ezúton is eredményes szereplést kívánunk Bencének!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
E-mail: varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk
vállalni! BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es
telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

Állati hulla telep üzemelése
Jánoshalma, Hajósi út
2021.08.01-től

Nyitva tartás H-P 07.00 – 09.00-ig és 15.00 – 18.00-ig
Sz 07.00 – 11.00-ig
Állati hullát kizárólag ebben az időben lehet a telepre leadni.
Bővebb információ: 06-77/401-344-es telefonszámon.

Sport
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A Jánoshalmi FC
júliusi tudósítása

23.

A legnagyobb sajnálattal helyesbítenem kell a múlt havi örömteli tájékoztatást, miszerint felnőtt csapatunk feljutott az NB III-ba. Az akkori cikket követő napokban hideg zuhanyként ért bennünket az MLSZ új rendelete: NB- III-ban ősztől csak magyar állampolgárságú, magyarországi
állandó lakhelyű játékosok szerepelhetnek. Ha nem vesszük tudomásul,
nem kapjuk meg az éves harminc milliós támogatást. Nagy volt a dilemma! Mit tegyünk? Hiszen ez a csapat harcolta ki a feljutást, így hát megérdemelnék a magasabb osztályt. Azt is pontosan tudtuk, hogy a környékbeli dél- bács megyei szurkolók már nagyon régen várják, hogy végre színvonalas NB III-as meccseket lássanak a közelben. Hiába, a rendelet ránk is vonatkozik!
Próbáltunk leigazolni NBIII-as magyar játékosokat , ám olyan árat kértek, ami lehetetlenné tette ezt a kísérletünket. Így aztán a JFC kénytelen
volt visszalépni. Visszavontuk NB III-as nevezésünket, s helyette kértük
a megyei I. O. -ban való szereplést. Érthető módon a változás több játékosnál csalódást okozott. Akik felsőbb osztályban akarják folytatni pályafutásukat elmehettek. (Harnos Zoltán, Kiss Benedek Farkas Dávid, Szeibert Mihály, Füstös Krisztián). Ezen felül távozott még Maravicz Zdravko,
aki Bajmokon utánpótlás edző lesz. Eligazolt Vucskó,és Ikotic Ádám is.  
A mögöttünk lévő három hét alatt új csapatot kellett összerakni. Úgy
tűnik, sikerült. Vannak új játékosok, véglegesítésük folyamatban, négy
U-19-es korú játékos is szerepet kap . A csapat erős ellenfelekkel játszik hétről-hétre felkészülési meccseket és a bajnokság kezdetére
összeáll a kép.
Az U-19 és U-16 -os csapataink is megkezdték a felkészülést az új
bajnoki idényre.
Horváth Mihály
elnök
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Rendőrségi hírek

B. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2021.július 17-én reggel 7 óra körüli időben a Jánoshalma, Kossuth Lakos utcán lévő
UNIVER COOP Zrt előtti járdaszakaszon lezáratlan
állapotban letámasztott Winora típusú kerékpárját
eltulajdonította kb. 100 000 Ft értékben.
Á. T. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2021. július 16-án 21 óra és 2021.
július 17-én reggel 8 óra közötti időben a lakása
mögötti bekerítetlen területéről eltulajdonított egy
1,5 méterszer 2 méteres felfújható medencét, illetve egy első kardántengelyt kb. 30 000 Ft értékben.
Mindkét bűncselekmény elkövetésével Gy.R.
helyi lakos gyanúsítható megalapozottan, az eltulajdonított tárgyak lefoglalás útján visszakerültek a
sértettekhez.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2021.07.16.-án a kora esti órákban Jánoshalma
belterületén megtalálta K. A. P. helyi lakos által
elveszített pénztárcát, amiben személyes iratokon
kívül magyar és külföldi fizetőeszköz is volt összesen kb. 340 000 Ft értékben. Az elkövető az iratokat visszajuttatta a sértett részére, azonban a pénzt
megtartotta.
Az adatgyűjtést követően elfogásra és előállításra került K. V. helyi lakos, aki elismerte a bűncselekmény elkövetését, tőle azonban az eltulajdonított pénznek már csak egy részét sikerült lefoglalni,
a többit elköltötte.
Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a város
külterületi részein a lakosok engedély nélkül szemetet, sittet raknak le.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki
engedély nélkül rak le szemetet közterületre az
bűncselekményt követ el!
A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtökön és
pénteken tart nyitva, azonban minden munkanapon a volt laktanya területén a Gépész Partner Kft
(30/8192494) üzemeltetésében lévő telephelyen
is átveszik a sittet.
Az utóbbi időben több feljelentés is született a
sértetti hiszékenység következtében.
Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről szóló értesítés érkezik. A nyeremény kézhezvételének feltétele azonban vagy egy bizonyos
összeg átutalása vagy a bankkártya adatok megadása. Hivatalos nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul megadjuk
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

a bankkártyánk kódjait akkor az elkövetők könnyedén emelnek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek vásárlásokat.
Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt terméket jelentősen a valós érték alatt kínálják eladásra.
A vásárlás feltétele, hogy kizárólag előre utalással lehet kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét nem
lehetséges és általában nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg utalását követően általában a hirdetés eltűnik, a várt termék pedig nem
érkezik meg.
A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk vagy szintén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál vagy adóhatóságnál fennálló nem létező tartozásról. A nyeremény ígéreténél az előzőekben már írt módszer
fordul elő. A nem létező tartozásnál a magabiztos
fellépés hatására a sértett az elkövető által megadott számlaszámra utalja át a kért összeget. Sem a
szolgáltatók, sem az adóhatóság nem kér tartozás
rendezést telefon keresztül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen bármilyen csábító a beígért nyeremény
vagy olcsó az áru!
A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak
értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben
pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor
azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 20/5396499es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk
meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák zárva és
mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után
kinyitják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.
A korábbi és a most folyamatban lévő kocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat,
főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot,
műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat,
hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne hagyják
záratlanul az utcán még rövid időre sem!
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Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben
vehető igénybe!

Az ügyelet név szerinti beosztását
nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják.
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota,
Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje: munkanapokon 17 órától
másnap 07 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az
ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az
ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.
Telefon: 0677/401-088

Anyak önyv i
hír ek
Július hónapban
házasságot kötött:
Dunai Bettina - Nagy Csaba Mátyás
Ságodi Barbara - Eichorm Richárd József
Szilágyi Judit - Halla János
Vincze Roxána- Lehoczki Norbert
született:
Babenyecz Blanka (Anyja neve: Doszkocs
Szilvia), Kolompár Mirabella (A.n.: Kolompár
Alexandra), Tóth-Baranyi Emma (A.n.: Czeller
Emília Felícia), Kolompár Noel (A.n.: Kolompár
Edit), Buzogány Soma (A.n.: Fekete Nikolett),
Taskovics Erik (A.n.: Tóth Melinda).

O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
Belvita Jóreggelt kakaós keksz
Dobozos sör
Ásványvíz 1.5 l-es

79,- Ft/l

1580,-/kg

135,- Ft-tól
69,- Ft-tól

UHT tej 1,5 %-os
Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé:
CocoMax Kókusz csemege 65g

159,- Ft/l
549,-Ft/db

2196,-Ft / kg

99,-Ft/db

1523,-Ft / kg

Mézédes hűtött dinnye kapható!

Óriási árukínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat

Hetente bővül zöldség-g yümölcs választék unk!

Az akció 2021. auguszus 2-től augusztus 14 -ig, valamint a készlet erejéig érvényes.

Petróczky Ferenc

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

