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Jánoshalma Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja 
Önt és  kedves családját az Államalapítás ünnepi rendezvényeire

18:00 – Ünnepi szentmise a Szent Anna római katolikus templomban 
19:00 – Ünnepi műsor

Jánoshalma Városi Önkormányzat által adományozott kitüntető címek átadása,  
a felújított Béke téri park ünnepélyes megnyitása a Városi Főtéren

(eső esetén: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár Jánoshalma, Kossuth u. 3.)
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Sikeresek a nyári táborozások

Városunkban több táborozási lehetőség közül válogathattak az érintettek. Ezek közül már volt, amelyikről már megszülettek az élménybeszámo-
lók, melyek közül lapunkban is olvashatnak. Fenti Zánkán készült felvételen a Szent Anna iskola táborozói láthatók. .

Tartják a határidőt az építők, köszöntések, 
tábor adományokból, visszatekintés az elmúlt 

tanévre, iskola felújítás és még számos 
érdekes írás, tudósítás lapunk hasábjain
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A Petőfi utcában épülő új bölcsőde építési munkálatai a nyári hőség-
ben is folytatódtak. Jellemzően a belső építészeti munkák több fázisa, a 
villanyszerelés, a burkolás, vakolás, és az alapozó festés van folyamat-
ban. Szerencsére az építőiparban tapasztalt áremelkedések, és beszer-
zési nehézségek ellenére sikerült hozzájutni a szükséges alapanyagok-
hoz, a kivitelező Piramis Trade Bau. Kft. munkatársai késedelem nélkül 
végzik a munkájukat.

Nemrégiben ünnepelte 95. születésnapját idősebb Lukács László, 
akit ebből az alkalomból Czeller Zoltán polgármester köszöntött, átad-
va Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözlő levelét, és a város vezetésé-
nek ajándékcsomagját. Laci bácsi, még napjainkban is kimegy az aszta-
los műhelyébe elkészíteni, vagy megjavítani valamit, amit szükséges, és 
az ebédhez jóízűen elfogyaszt egy pohár finom bort. 

Isten éltesse születésnapja alkalmából!

95 évesen is dolgozgat

Tartják a határidőt 
bölcsőde építői
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Sokféle program valósul meg a gyermekeknek a nyári hónapokban 
a térségben működő önkormányzatok támogatásával. A járásban lévő 
települések vezetései az oktatási intézményekkel együttműködve tartal-
mas, és színvonalas programok szervezésével teszik lehetővé, hogy a 
szülők biztonságban tudják a gyermekeiket, mialatt ők dolgoznak. A fel-
ügyelő pedagógusok a tábor idejére a havi fizetésükön felüli bért, a gyer-
mekek teljes ellátást kapnak, amit az önkormányzatok pályázati forrás-
ból finanszíroznak. 

A képek a nyári napközi foglalkozásait mutatják Borotán, Kéleshalmon, 
Rémen, Mélykúton, és Jánoshalmán.

Sok színű nyári gyerekprogramok járásunkban
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A város vezetése idén személyes ajándékkal köszönte meg a védőnőknek, a gyermekorvosoknak, a háziorvosoknak, a fogorvosoknak, az Egész-
ségügyi Központ dolgozóinak, a Mentőállomáson, a gyógyszertárakban, és a háziorvosi ügyeleti ellátásban dolgozó egészségügyi munkatársak mun-
káját a Semmelweis nap alkalmából. 

Isten éltesse az egészségügyben dolgozókat!

Semmelweis napi köszöntések

Elkészült az útfelújítás
Elkészült a Széchenyi, és a Kélesi utcák, ahogy többen is hív-

ják, a hátsó borotai út felújítása. Az úttest aszfaltozása mellett 
a csapdékvíz elvezető árkok szintezése, és mélyítése is megtör-
tént, a kapubejárókat is összekötötték az úttesttel. 

A Magyar Közút szakemberei ezzel nagymértékben meg-
könnyítették a város nyugati részén lévő gazdasági területek-
re igyekvők, a Széchenyi, a Kélesi utca lakóinak, és a környé-
ken élők közlekedését, valamint a csapadékvíz összegyűjtését 
az érintett területről. 

Köszönet a Magyar Közút Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságá-
nak, és munkatársainak, a kivitelező Duna Aszfalt cégcsoport 
dolgozóinak, akik a lakosokkal egyeztetve végezték a forgalmas 
útszakasz felújítását.
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Együtt ünnepeltek a temerini fogadalom évfordulóján

Jánoshalmáról egy önkormányzati delegáció és a Gazdakör küldött-
sége vett részt a hagyományosan megrendezésre kerülő Illés-napi fel-
vonuláson, és ünnepségeken Temerinben. Czeller Zoltán polgármester, 
Kovács József alpolgármester, és Csizovszki László képviselő voltak a 
tagjai annak a küldöttségnek, mely Temerin fogadalmi ünnepére a test-
vértelepülésre utazott. 

169 évvel ezelőtt tett fogadalmat Temerin hívő népe. Az ünneplés mód-
ja sokszor és sokat változott az elmúlt több mint másfél évszázad során, 

de az ősök fogadalmát mindeddig megtartották. A fogadalomtétel pedig 
Illés próféta napjára, július 20-ára esik, amikor is a forradalom és sza-
badságharc bukását követő években sorozatosan elemi csapások érték 
a falut. Ekkor fogadták meg a falu polgárai, Szent Illés napján munkaszü-
neti napot tartanak a mezőkön, templomba mennek, és Istenhez fohász-
kodnak, hogy vegye le haragját a faluról.

A rendezvényt idén is kulturális programok, kiállítások, zenés, táncos 
összejövetelek kísérték.

 — Flújított útrészletek 
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JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2022/07/22

Sajtóközlemény
Projekt címe: Zöld tér felújítása Jánoshalmán
Projekt kódja: TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 
Elnyert támogatás: 124 118 860 Ft

A 124,2 millió forint európai uniós támogatás segítségével megújult 
Jánoshalma Város központi részén elhelyezkedő, sokak által látogatott 
Béke tér melletti parkja, és a Jánoshalma Városi Piactéren 6 db eláru-
sító hely került kialakításra. 
Az új elárusító pavilonokat a jánoshalmi székhelyű Kerti Játék Kft szál-
lította, amelyek a helyi termelőket segítik termékek értékesítésében. 
A város főtere melletti park felújításának kivitelezője az isaszegi szék-
helyű EVERLING Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. A parkban új burkolófelületet kapott a régi salakos futópálya, 
a megújult pázsitot automata öntözőberendezéssel látták el, továbbá 
virágos kertek, egy kis tó és csobogó is díszíti a közterületet. 

A fejlesztés eredményeként Jánoshalma Város központi része szépült 
meg. 
További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-
2.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számmal, „Zöld tér felújítása 
Jánoshalmán” elnevezéssel a Jánoshalma Városi Önkormányzat 
124,2 millió forint támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósul meg. 

Zöld tér felújítás Jánoshalmán
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Jánoshalmán egykor hat szélmalom is működött. Mára csak a Dok-
tor-telepen, a Bognár Józsefné féle műemlék szélmalom áll a Bajai út 
és Czobor utca sarkán. Benne évszám jelzi az 1892-es átalakítást, való-
színűleg két évtizeddel korábban épült. A malom a ’Szélmalom Hagyo-
mányőrző Alapítvány’ tulajdonában áll. 

Az ezredfordulón sikerült a hatszögletű palatetőt íves, zsindelyes 
fedésre visszaállítani, de ismét eljött a felújítás ideje. 2018-ban a Lechner 

Megújult a jánoshalmi 
szélmalom teteje

Központ támogatásával kisebb faljavítások történtek, míg 2020-21-ben a 
’Népi Építészeti Program’ keretében a Teleki László Alapítvány támoga-
tásával a tető teljes megújítása megtörtént.

Ennek során a malomtető leemelésre került, majd a tető forgatá-
sát egykor lehetővé tévő, mára korhadt szerkezeti elemeket pótolták. A 
korábbi lécezés és avult zsindely helyére új, kézi faragású, áztatott zsin-
dely került. Külön problémát jelentett a kereskedelmi forgalomban nem 
kapható, 0,4 x 0,5 x 3 m-es, a tengely csapágyat hordozó, tölgyből készül 
medvegerenda beszerzése. A falkoronába épített tőkék, körráma cikke-
lyek, csúszóráma pótlása után a tető visszadaruzásra került. A tengely 
pótlása, a malomszerkezet javítása, a nyílászárók cseréje még hatal-
mas összegeket kíván. Jelen állapotban a malom konzerválása szem-
pontjából legfontosabb, hogy a csapadék becsurgását meggátló tető 
javítása megtörtént. A munkák előkészítésében számos műemlékvédel-
mi szakértő is részt vett, míg a kivitelezésnél a daruzást a kiskunhalasi 
Vankó Kft., az ácsmunkákat pedig szegedi Kárász Ervin csapata végez-
te. A népi-műszaki hagyományok szempontjait Dr. Ozsváth Gábor Dáni-
el felügyelte.

Reméljük, hogy a közeljövőben további felújítási lépések is megtör-
ténhetnek.

A felújított tető műszaki átadóján részt vett Czeller Zoltán, Jánoshal-
ma város polgármestere is. A malmot az Alapítvány az Önkormányzattal 
együtt igyekszik a város kulturális életébe minél inkább bevonni, eseten-
ként a látogatók számára megnyitni.

Dr. Kádár Péter
Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány alapító/kurátor

Búcsúi pillanatképek

A Szent Anna templom búcsújának ünnepén az egyházi méltóságok szent-
mise előtti bevonulása: (balról jobbra) Tápai Péter káplán, Gyöngyösi Balázs 
plébános és az ünnepi szónok, Retkes Zsolt mélykúti káplán főcelebráns. A 
gitáros szentmise zenei szolgálatát katolikus iskolások biztosították

A búcsúi vásárban volt vásárlási és szórakozási lehetőség is. 



8. 2022. augusztusJHN Járási Hivatal hírei

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2022. 07. 12. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Kefe és seprűkészítő Általános iskola „Radar Őrség 82-83” Kft. Mélykút 200.000 – 260.000 ,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Interplus Kft. Tolna megegyezés szerint
Faipari gyári munkás Általános iskola Rigó Farm Kft. Kéleshalom megegyezés szerint
Rakodó szemétszállító Általános iskola, szakmunkásképző Király Kid Nonprofit Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Műszakicikk eladó Szakmunkásképző All-in-one-shop Kft. Mélykút 260.000, - Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Villanymotor Kft. Jánoshalma 253.000 – 260.000, -Ft

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00 08:00-12:00 08.00-12.00

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

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

Népszerű az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az egyik leghasznosabb dolog, 

amit a külföldi nyaraláskor elcsomagolhatunk. Érvényes társadalombizto-
sítással ingyen kiváltható a kormányablakokban, így a jánoshalmi kormá-
nyablakban is személyesen vagy meghatalmazott útján. Postai úton és 
ügyfélkapun keresztül is benyújtható az igénylés. 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával az Unió bármelyik tagálla-
mában, valamint Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában és Svájcban 
ugyanolyan feltételek és költségek megfizetésével vehetjük igénybe az 
állami egészségügyi ellátást, mint az adott országban biztosítással ren-
delkezők.

Ha európai utazást tervez valaki a nyáron, mindenképp javasoljuk az 
egészségbiztosítási kártya kiváltását.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jelentse be név nélkül 
az elhagyott hulladékot a 

HulladékRadar alkalmazással!

A lakosság környezettudatossága, igénye az egészséges és tiszta kör-
nyezetre folyamatosan erősödik. A lakossági bejelentések nagyban segí-
tik a kormányhivatal munkáját. Az elmúlt években a jogellenesen elha-
gyott hulladékokkal kapcsolatos bejelentések kivétel nélkül megalapo-
zottnak bizonyultak, és valóban jogsértő állapotokat találtak kollégáink 
az adott helyszínen.

 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal feladata a „Tisztítsuk meg az 
országot!” projekt keretén belül ránk háruló ellenőrzési tevékenység ellá-
tása. Az Technológiai és Ipari Minisztérium által kifejlesztett „Hulladék-
Radar” telefonos applikáció segíti a jogsértések feltárását azzal, hogy az 
alkalmazáson keresztül bárki könnyen, gyorsan és név nélkül bejelenthe-
ti, ha elhagyott hulladékot talál, a hulladékról készített fotó egyidejű feltöl-
tésével, melyhez automatikusan csatolódik a telefon által rögzített GPS 
koordináta. Az alkalmazás népszerűségét jelzi, hogy lényegében az év 
minden napjára jut egy bejelentés, melyet a hulladékgazdálkodási ható-
ságunk kötelező jelleggel minden esetben kivizsgál, és intézkedik a jog-
sértő állapot megszüntetéséről.

 A felhasználók az alkalmazáson keresztül visszajelzést is kaphatnak 
bejelentés státuszáról és a megtett intézkedésekről.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Új időpontok 
az egészségügyi szolgáltatási és 

közgyógyellátási területeken

A veszélyhelyzet alatt lejárt jogosultságokkal kapcsolatosan meghosz-
szabbodtak a jogosultsági és érvényességi határidők az egészségügyi 
szolgáltatási és közgyógyellátási területen. A vonatkozó új kérelmek 
benyújtásának időpontja az alábbiakban olvasható.

A 2020. november 4. napja és 2022. június 30. napja között lejá-
ró egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogo-
sultság időtartama és hatálya 2022. augusztus 31. napjáig hosszabbo-
dik meg, a jogosultság iránti új kérelmüket 2022. augusztus 1. napjától 
nyújthatják be.

A 2020. november 4. napja és 2022. június 30. napja között lejáró köz-
gyógyellátásra való jogosultság és a kapcsolódó közgyógyellátási igazol-
vány érvényessége 2022. szeptember 30. napjáig hosszabbodik meg, a 
jogosultság iránti új kérelmüket 2022. július 1. napjától nyújthatják be.

Kérjük, hogy megfelelő időben nyújtsák be kérelmüket jogosultságuk 
ismételt megállapítására!

(Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Érkeznek az új rendszámok
Július 1-től a három betűből és három számból álló rendszámtáblá-

kat a négy betűből és három számból álló kombináció váltja fel (AAA-
123 helyett AA-AA-123). A változásra azért van szükség, mert a jelenlegi 
karakterkészlet kifutóban van.

Az új rendszámtáblákon a négy betű, két-két írásjegyre tagozódik 
majd, közötte pedig a magyar címer lesz látható és a megszokott, az 
európai zászlót jelképező kék mezőben tizenkét sárga csillag látható, 
fehér H betű jelzéssel. Az első két betű a latin ábécé két magánhangzó-
jából vagy mássalhangzója lesz. Kétjegyű mássalhangzók (cs, gy, ly, ny, 
sz, ty, zs) és ékezetes magánhangzók nem szerepelnek majd az új táb-
lákon. A számjegyek helyén 001-től 999-ig terjedő érték lesz. Az új típu-
sú rendszámtáblákért a megszokott árat kell fizetni, a hatósági jelzések 
kiadásának tizenhárom éve változatlan költségei júliustól sem emelked-
nek.

Fotó: MTI/Demecs Zsolt

Az új táblákat Magyarországon július elsejétől vezetik be, felmenő 
rendszerben, azaz nem lesz kötelező cserélni. Aki viszont elhagyja régi 
tábláját, annak valószínű már az újjal pótolják, kivétel, hogyha csak egy 
tábla veszett el (a kettőből), akkor a régiből kap egy újat a tulajdonos.

Egyszerűsödik 
az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó 

utazási költségtérítés rendszere

A papíralapú utalványokat online rendszer váltja fel július 1-jén – jelen-
tette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

György István szerdai sajtótájékoztatóján kiemelte, az elektronikus 
rendszerre való átállással a jogosultsági kör, illetve a támogatások mérté-
ke nem változik, az ügyintézés lesz egyszerűbb.

Az új rendszer nagyjából 800 ezer embernek nyújt újfajta kényelmi szol-
gáltatást, de jelentősen csökken az egészségügyi szolgáltatók adminiszt-
rációs terhe is – tette hozzá.

Az államtitkár jelezte, azok sem esnek ki a támogatás igényléséből, aki 
nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, számukra megmarad a 
korábbitól eltérő, de papíralapú ügyintézés lehetősége.

A Magyar Államkincstár lakossági szolgáltatásokért felelős elnökhe-
lyettese elmondta: a költségtérítés igényléséhez már nem kell a házior-
vost felkeresni, nem lesz szükség a menetjegyek gyűjtésére, elég a szak-
orvosnál jelezni a támogatási igényt, amelyet az orvos rögzít a rendszer-
ben. A beteg az ügyfélkapun elérhető elektronikus űrlappal igényelheti a 
költségtérítést.

A nyomtatvány letölthető a kincstár honlapjáról is, és azt a beteg – kitöl-
tés után –feladhatja postán, személyesen pedig a kormányablakokban 
vagy az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokon töltheti ki.

Az igénylés leadása után egy napon belül megszületik a határo-
zat, majd a következő munkanapon a költségtérítést átutalják az ügyfél 
számlájára, vagy megkapja postai kézbesítéssel. A június 30-áig igazolt 
papíralapú utalványok legkésőbb december 31-éig nyújthatók be a kor-
mányhivatalokba – fűzte hozzá a kincstár elnökhelyettese.

(MTI)

A változásra azért van szükség, mert a jelenlegi karakterkészlet éve-
ken belül kifutott volna. A három betű-három számos rendszámokat 1990 
nyarán vezették be.

Az új struktúra kialakításnál tehát azt is figyelembe vették, hogy a lehe-
tő legtovább maradhasson. A Technológiai és Ipari Minisztérium számí-
tásai szerint új autók forgalomba helyezésének évente néhány százez-
res üteme mellett, a négybetűs változat több száz évre elegendő lehet.

(Miniszterelnökség)

2022. július 3-án vasárnap a jánoshalmi Zsinagógában Kendrusz Attila a Szegedi Zsidó Hitközség rabbijelöltje és a jelenlévők megemlékeztek a 
holokauszt áldozatairól és minden  emberről, akit vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, identitása, vagy meggyőződése miatt meghurcoltak.

Megemlékeztek a holokauszt áldozatairól



10. 2022. augusztusJHN Közösségi életünkből

A könyvtár, mint Digitális Jólét Program Pont sikeres  pályázatának 
köszönhetően 2022. július 27-én a Művelődési Központba érkezett a 
Digitális Utazó Élményközpont. 

A DJP Hálózat fő célja, hogy a településeken élők szakemberek segít-
ségével minél egyszerűbben, és minél gyorsabban ismerjék fel a digitá-
lis világhoz való csatlakozás előnyeit 

Művelődési Központunkban az érdeklődők kipróbálhatták a legújabb 
infokommunikációs és digitális  eszközöket. Nagy sikert arattak: a 3D 
nyomtatás, a  lego-robot, a  drónok és a VR szemüvegek.  

Köszönjük a lehetőséget a Digitális Jólét Program Pontnak, Pikó 
Tamásnak és munkatársainak a tartalmas délelőttöt.

2022. július 18-án a Nemzeti Művelődési Intézet, az Imre Zoltán Műve-
lődési Központ és a Bácsalmási Művelődési Központ szervezésében 
Jánoshalmáról és Bácsalmásról több, mint harmincan a Közösségépítő 
Kultúránk program keretein belül Kápolnásnyékre kirándultak. A Vörös-

marty Emlékház, a Liszt Művészház megtekintése után színházi előadás 
következett, majd a kápolnásnyéki Élményközpontot mutatták be. 

A program célja megvalósult, a helyi közösségek aktív tagjai egy napot 
újra együtt töltöttek és kulturális élményeket szereztek.

Közös kirándulás 

A digitális világgal ismerkedtek
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Gazdakörünk küldöttsége ebben az évben is részt vett a temerini 
Illés-napi rendezvényen.

Korán indultunk, hiszen 9 órára a felvonulás kezdetére oda kellett 
érnünk. Útközben láttuk, hogy az aszály itt is megviseli a növényeket, 
főleg a kukoricát. 

Temerinbe érve, elsőként a szépen felújított és kibővített Kertészlak-
ba mentünk, ahol Kovács Róbert a Kertbarátkör Kör elnöke fogadta kül-
döttségünket.

Gyors reggeli után siettünk a helybéli Gulyás-csárdához, ahonnan a 
menet pontosan 9 órakor elindult. Az ünnepi felvonulás, most is nagyon 

színpompás volt, de hiányoztak belőle Törteli László barátunk honfogla-
lás kori hagyományőrző emberei. Ennek sajnos komoly oka volt, Lász-
ló barátunk, aki egyidőben a Kertbarátkör vezetője is volt, sajnos hosszú 
betegséget követően meghalt. Ez a sokoldalú, kedves ember, nagyon 
hiányzott Nekünk, hiszen a tavalyi felvonulást még Ő szervezte. Gazda-
körünk ezúttal is szeretné kifejezni részvétét Családjának.

Térjünk vissza a jelenbe, a menet résztvevőit útközben a nézők százai 
köszöntötték. A nagy meleg miatt útközben több helyen kaptunk ásvány-
vizet. A felvonulás végcélja a helyi Szent Rozália templom volt, ahová az 
új kenyeret díszes kocsin hozták. A templom bejáratánál a helyi plébá-
nos, Szőllősi Tibor atya köszöntötte a résztvevőket. A templom, a szerdai 
munkanap ellenére most is zsúfolásig tele volt. Az ünnepi szentmise pré-
dikációját a testvérváros, Mórahalom plébánosa tartotta. A mise végén 
megszentelték az új kenyeret is.

Nagyon szép festmény és kézimunka kiállítást tekinthettünk meg a 
helyi általános iskolában.

A kertbarátkör székházába visszatérve, Kovács Róbert elnök köszön-
tötte a résztvevőket, majd a testvérszervezetek vezetői mondták el 
üdvözlő beszédeiket és adták át ajándékaikat.

Az egyik leggazdagabb ajándékot Farkas László gazdakörünk elnö-
ke adta át a vendéglátóinknak. Elnökünk köszöntő beszédében utalt a 
két testvérszervezet, immár évtizedes barátságára is, amit a jövőben is 
igyekszünk megtartani. 

A köszöntők után következett a finom ebéd. Jó borok és sörök kísére-
tében még sokáig beszélgettünk vendéglátóinkkal, és a testvérszerveze-
tek képviselőivel is.

Késő délután gazdakörünk küldöttsége kiment a helyi temetőbe, ahol 
koszorút helyeztek el Törteli László sírjánál.

Ezután elbúcsúztunk kedves vendéglátóinktól, megköszönve Nekik a 
szíves vendéglátóinktól, megköszönve a szíves vendéglátást és elindul-
tunk hazafelé.

Fajszi Ferenc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGHOSSZABBÍTÁS
Gyümölcsfeldolgozó raktárhelyiségének bérbeadására vonatkozóan 

Jánoshalma Városi Önkormányzat ezúton is tájékoztatja a 
Tisztelt Érdeklődőket, hogy a Jánoshalmi Hunyadi Népe 2022. 
júliusi számában, valamint Jánoshalma Város Honlapján meg-
jelent Jánoshalma 4565/14 hrsz. a Gyümölcsfeldolgozó 
Üzem területén lévő 14,38 m2 alapterületű raktárhelyi-

ség bérlésére vonatkozó pályázati kiírás beadási határide-
je meghosszabbításra került 2022. augusztus 31-ig.

Az új pályázati kiírás megtalálható Jánoshalma Város 
Honlapján, a kiírással kapcsolatban személyesen érdek-
lődni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán.

A Városi Önkormányzat és a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 
szervezésében 2022. július 4-én a pozsonyi csatára emlékeztünk.  

Először Fajszi Ferenc tartott előadást a csatáról és következményei-

ről, majd Nikli Károly mutatta be a Honfoglalás című filmet, melyet a Hon-
véd Kaszinó Nava Pont hozzáférése biztosított. A film megtekintése után 
kötetlen beszélgetésre került sor.

Előadások történelmünkről

Temerini Illés-nap 2022



12. 2022. augusztusJHN Máltais események

Csoportunk működésének egyik legnagyobb kihívása a nyári napközis 
tábor megszervezése. Az idén július 4-7-ig tudtuk megszépíteni 25-30 
gyerek nyári szünetét. Elsősorban olyan gyerekeket hívtunk, akik hátrá-
nyos helyzetű vagy nagycsaládban élnek.

A programokat igyekeztünk házon kívülre szervezni. Az első napon 
az ismerkedés jegyében lelki,-ének-,kézműves foglalkozásokon vehet-
tek részt a gyererkek, de nagyon népszerűek voltak a mozgásos, játé-
kos programok. Második napon vonattal utaztunk Bajára, ahol részt vet-
tünk a PiriPonty Játszóház programján. Kisvonattal megtekintettük Baja 
város nevezetességeit, majd a játszóház több mint száz m2-es, modern 
és biztonságos játszóterén felejthetetlen élményeket szereztek a gyere-
kek a több szintes „élményhajó” -labirintus csúzdáján, a mászótornyo-
kon, a labdás medencében, kipróbálhatták a játékszimulátorokat, stb. 
Szentmisén vettünk részt a Belvárosi templomban. A Király Lovastanyán 
a fürdés, lovaglás, kocsikázás maradandó élményt jelentett mindenkinek. 
Kunfehértón is eltöltöttünk egy szép napot.

A gyerekek írásban mondták el véleményüket a tábor végén:
 „Jók voltak a programok.”
„ Sokat játszottunk.”
 Nekem azért tetszett a tábor, mert jó volt a társaság és szeretettel fog-

lalkoztak velünk.”

„ Finomak voltak az ételek és a sütik.”
„Ez az egyik legjobb tábor, amiben valaha voltam.”
Sokat fáradoztak értünk a máltaisok, hogy jól érezzük magunkat. Vol-

tunk sok szép helyen, és mindent nagyon jól megszerveztek. Nagyon jól 
éreztük magunkat, hálásak vagyunk mindenért. Nagyon szépen köszö-
nünk mindent.”

A tábor sikeréhez nagyban hozzájárultak a nagylelkű támogatók: a 
MMSz Dél Alföldi Régiója, Dr. Renner Tamás, Dr Halász és Társa Kft, 
Kéles Hús, Fenyvesiné Dr. Csizmadia Éva, Holub Istvánné, Szabó Györ-
gyi, Csernákné Kasziba Zsuzsanna, Almási Éva, Szabó Kornél, Bognár 
Zsolt, Görhöny Ferencné, Tomaskovity Szabolcs atya. A máltai tagok és 
önkéntes segítőik: Ádám Tamásné, Bajkó Ilona, Dobos Eszter, Dobos 
Vencelné, Dr, Halász Lászlóné, Dudás Mária, Farkas Mihályné, Görhöny 
Katalin, Kiss György, Kiss Györgyné, Kiss Istvánné, Madarász Péter-
né, Martinek Erzsébet, Nagy Sándorné, Petróczky Ferencné, Szabóné 
Tettinger Adrienn Török Jánosné, Katus Antal, Katus Antalné, Maruzsá-
né Mack Mária  munkával, gyerekfelügyelettel, különböző foglalkozások 
tartásával és anyagilag is hozzá járultak az élménydús tábori napokhoz.

Az Isten áldjon meg minden támogatóinkat, segítőinket!

Máltai napközis tábor adományokból
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 Közös út

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 2022 Július 1 és 4 között egy 
közösségépítő kerékpártúrát szervezett. A túra célja erősíteni a délvidéki 
testvértelepüléseink között, valamint az egyházközségek és a civil szer-
vezetek közötti kapcsolatokat, egy közös út kiépítését. Az út első állomá-
sa Bácskossuthfalva-volt. Onnan Topolyára érkeztünk, ahol az új Mező-
gazdaság Kollégiumban szálltunk meg éjszakára. 

A következő állomásunkon, Szenttamáson a helyi önkormányzat finom 
ebéddel fogadott bennünket. Ezt követően találkoztunk civil szervezetek 
képviselőivel és közös programokról állapodtunk meg. 

Tovább az útunk Temerinbe vezetett, ahol Zsúnyi Tibor atya hideg üdí-
tővel fogadta csoportunkat. Ez nagyon jól esett a nagy melegben. 

Nagy öröm volt számunkra Szenttamáson találkozni Szarvas Péter 
atyával, aki épp arany miséjére készült. A rövid együttlét alatt elme-
sélte az eddigi tevékenységét. Temerini szülöttként nagy öröm számá-
ra, hogy megérte, hogy 50 éve szolgálhatja híveket és szülővárosában 
tarthatja jubileumi miséjét. Elmesélte, hogy többször járt Jánoshalmán, 
mely Szenttamás – ahol 43 évet szolgált – testvértelepülése.  Ezúton is 
üdvözölte a Jánoshalmiakat. A szállásunk Temerinbe a Táj Házban volt 
ahol találkoztunk civil szervezetek képviselőivel több közös programter-
vet beszéltünk meg.

A harmadik nap visszafele Szenttamáson keresztül jöttünk és megáll-
tunk a Szent Rozália plébánián ahol Szöllősi Tibor plébános úr fogadott 
bennünket gazdag reggelivel. Újra találkoztunk Péter atyával, aki szeren-
csés utat kívánt. Az útunkat Csantavér felé folytattuk. Útközben megáll-
tunk Gúnarason ahol a polgármester asszony és a civil szervezetek kép-
viselői finom ebéddel fogadtak. Itt is számos közös programterv született. 

Az utolsó szállásunk Csantavéren volt, ahol Utcai Robert (Puby atya) 
plébános úr  egy finom vacsorával fogadott. Az atya bemutatta a Páduai 
Szent Antal templomot, mely a római Szent Péter Bazilika kicsinyített 
mása. Érdeklődéssel hallgattuk a templom történetét. Javasoljuk, aki 
csak teheti, látogass meg. 

Július negyedikén reggel indultunk haza, közben megálltunk Szabad-
kán egy kis város nézésre. A programunk nagyon tanulságos és ered-
ményes volt, nagyban hozzájárult a testvéri kapcsolatok erősítéséhez. 

Bajkó Károly

 Születésnapi köszöntő 

Oszlár Béla nyugállományú őrnagyot 90. születésnapja alkalmából 
2022.július 28-án a város vezetése nevében Kovács József alpolgár-
mester, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képvi-
seletében Mosonyi Viktor hadnagy és a Bem József Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület tagjai köszöntötték.

Az alpolgármester úr, Mosonyi hadnagy úr és az egyesület elnöke 
Györgypál Csaba nyá. alezredes meleg szavakkal és egy-egy szerény 
ajándékkal köszöntötte Béla bácsit. 

Béla bácsinak kívánjuk, hogy még sok évet éljen meg szerető család-
ja körében.

GYPCS

MUNKALEHETŐSÉG
A Városgazda Kft az alábbi álláshelyre 

keres elkötelezett munkavállalót:
Park- és közterületfenntartói munkakör

Szükséges képességek:
- Fizikai munkakör (férfi munkaerő részére)
- Növényismeret előnyt jelent
- Kertészeti ismeretek szükségesek
- Kisgépek kezelésében jártasság
- Műszaki érzék előnyt jelent
- Hasonló területen igazoltan végzett munka 

előnyt jelent
- Pontos-precíz munkavégzés szükséges
- Minimum „B” kategóriás jogosítvány szüksé-

ges

Bejelentett napi 8 órás munkakör. 
Kiemelt fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni kizárólag írásban, önéletrajz 
beadásával lehet.
Személyesen: Jánoshalma,  Molnár J. u. 3.
                      ügyfélszolgálaton leadható
E-mailben: 

varosgazda@t-online.hu címre megküldve.
Jelentkezési határidő: 2022.08.12. 12 óra

Városgazda Kft.



14. 2022. augusztusJHN Gyermeklánc Óvoda hírei

A Gyermeklánc Óvoda három óvodapedagógusától köszönt el kollektí-
vánk, nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Mesterné Radvánszki Erika; Ros-
tás Róbertné és Suták Zsuzsanna 40 éven át segítette a gyermekeket és 
szülőket az óvodai élet megismerésében. Fontosnak tartották a szülőkkel 
való jó kapcsolat kialakítását, a partnerközpontúságot, az együtt gondol-
kodást, a gyermekek érdekeinek szem előtt tartását. Óvodás csoportjai-
kat mindig nagy szeretettel és türelemmel vezették, változatos módsze-
reket alkalmaztak az iskolába lépésig. Nagy hangsúlyt fektettek a diffe-
renciálásra, az egyéni képességek figyelembevételével. 

Mindhárman részesülnek a Köznevelési Stratégiai Főosztály elismeré-
sében a Pedagógus Szolgálat Emlékérem kitüntetésben.

Ezúton is kívánunk nyugdíjas éveikhez jó egészséget, sok örömet!
Köszönjük munkájukat!

A teljes közösség nevében:
Ördögh Edit 

(intézményvezető)

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-70/728-5178 vagy 06-7 7/ 951-903

AUGUSZTUSI AJÁNLATA
Suliváró akciók 

egész hónapban!
Írószerek, tolltartók, 

iskolatáskák akciós áron!

Hármuktól köszöntek elÁtmenetileg szünetel 
a vérvétel 

az Egészségügyi Központban

A Synlab Laborszolgáltatások Kiskunhalason működő kirendeltsé-
gének vezetője arról tájékoztatta az Önkormányzatot, és a Jánoshalmi 
Járóbeteg-Szakellátó Központ vezetőjét, hogy betegség, és a nyári 
szabadságolások miatt a 

Jánoshalmi Egészségügyi Központ-
ban átmenetileg szünetel a vérvétel.

Amíg a jánoshalmi helyszínen nem működik, a vérvételt a kiskunha-
lasi vérvételi ponton lehet elvégeztetni. A vérvételi rend visszaállításáról 
újabb közleményben tájékoztatják a szolgáltatást igénybe vevőket.



15.2022. augusztus JHNHunyadi Iskola hírei 
Tanévzáró ünnepség

Iskolánk 2022. június 22-én tartotta tanévzáró ünnepségét. 
Különleges tanévzáró volt ez több szempontból is. Iskolánk tanulói elő-

ször viselték büszkén a hunyadis jelképet, iskolánk egységes nyakken-
dőjét. Először díjazta a szülői munkaközösségünk kiváló pedagógusain-
kat. Idén Az Év Tanítója címet Bunyevácz Hajnalka, Az Év Tanára címet 
Szűcs Márta kolléganőnk kapta. Gratulálunk nekik!



16. 2022. augusztusJHN Hunyadi Iskola hírei 

Tanévzáró 
értekezlet

Hivatalosan a tanévet minden 
évben egy tanévzáró értekezlettel 
zárjuk le. Értékeljük, a tanévben 
végzett munkát. Több éve a hivata-
los rész után egy jó hangulatú ebéd-
del hangolódunk a számunkra is 
nagyon várt néhány hetes pihenőre. 
Idén a megújult közösségi terünk-
ben fogyasztottuk el Filmák End-
re által főzött finom marhapörköltet.

Reméljük kipihenten, újult erővel 
találkozunk augusztus közepén!

A hagyományos, június végén rendezendő városi eseményen iskolánkat 4. a osztályosaink képviselték. Műsorukban egy dunántúli táncfűzést 
mutattak be, melybe beleszőtték nemzetiségi tanulóink táncmotívumait is. Köszönjük Nagy István táncpedagógus áldozatos munkáját.

Igazgató úr is elismerő oklevélben részesített több kiváló kollégánkat 
lelkiismeretes, sok éves áldozatos munkájukért: Garami Mária Renáta, 
Lipák Andrea, Csótiné Tóth Ágnes kolléganőket. A Kiskőrösi Tankerületi 
Központ elismerő oklevélben részesítette Vargáné Almási Emma munka-
társunkat 25 éves áldozatos pedagógiai asszisztensi munkájáért.

Idén is nagyon sok kitűnő diákunk volt. Igazgató úr adta át nekik a juta-
lomkönyveket, okleveleket. Oklevélben részesültek még Zsebszínpado-
saink, országos meseíró pályázatosaink, Hunyadis pacsirtáink, tankerü-
leti versenyen helyezést elért gyermekeink. 

Fájó szívvel búcsúztunk Milánkovics Dániel lelkész úrtól, aki a baptis-

ta hitoktatást végezte iskolánkban. Kedves Dániel Isten vigyázzon rád 
áldásos munkád során!

Menyhárt Sándor plébános úr sajnos nem tudott jelen lenni ünnepsé-
gükön. Jövőre már ő sem lesz közöttünk, neki is minden jót kívánunk az 
új közösségében.

Köszönjük a 4. a osztály és Marancsikné Kubatov Ágnes, valamint 
Prikidánovics Tamás, Prikidánovics András és Rendek Gergő az évzáró 
műsorban való részvételét. 

Pihentető szép nyarat kívánunk mindenkinek!
Kné Harkai Klára

Hunyadisok a Jánoshalmi Napokon
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Iskolánk tanulói közül azok, akik szülei dolgoznak 4 héten át nyári nap-
közis táborban vehetnek részt az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosító-
számú „Együtt Könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkózta-
tó program a gyermekszegénység ellen projekt keretein belül. Köszönjük 
Mester Anasztáziának és csapatának a lehetőséget. Marancsikné Kuba-
tov Ágnes, Ságodi Henrietta, Baka Orsolya és Dervadericsné Ádám Judit 
színes programokkal tették élvezetessé a gyermekek nyári szünetét.

Nyári napközi
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Tanévzáró szentmise

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6, 21.)

Intézményünk június 22-én tartotta hálaadó tanévzáró szentmiséjét. 
Kaszás Eszter igazgató asszony ünnepi beszédében elmondta, hogy 
az idei évben jelmondatunkhoz híven folyamatosan kincset kerestünk, 
az értékekre fókuszáltunk a Jóisten segítségével. Rengeteg  programon 
vagyunk túl, az őszi zánkai osztálykirándulások, a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus, az Alma koncert, korizás, nyílt nap, kukucskáló, sport 
és pályaorientációs nap, rengeteg verseny, megmérettetés, ahol rend-
kívüli módon jól szerepeltetek diákjaink. Eredményesen teljesítették a 
Kadét Kupát, ahol a történelem és a sport területén is bizonyítottak, vál-
tozatos témákban magyar, biológia, matematika, informatika versenye-
ken vettek részt, floorball és foci csapatunk is jeleskedett, remek ered-
ményekkel, sőt többen sikeres nyelvvizsgát is tettek. Ebben a tanévben 
81 diákunk 29 féle megmérettetésen mutatta meg tehetségét. A statisz-
tikai számok mögé látva elmondható, hogy a 2021/22-es tanév gazdag 
volt sikerekben, tanulóink számára eredményes volt, hiszen mind testi-
leg, mind lelkileg, mind tudásban növekedtek. Ezt a tudást már senki nem 
veheti el tőlük, érték lett, valódi kinccsé vált.  

A lelkieken túl tárgyi feltételeinket illetően is fejlődünk ebben az évben, 
de a java még csak most jön. A tornacsarnok, természettudományi szak-
tanterem, nyelvi labor és könyvtár hozzáépítésén túl felújításra kerül a 
folyosók burkolata, a mosdók valamint a teljes internethálózat is, és a biz-
tonság érdekében tűzjelzőrendszer kialakítására is sor kerül. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jánoshalmi csoportjával együtt-
működve egy Jánoshalmáról elszármazott fiatalember túlóra kereseté-

ből ötödik éve ajánl fel kerékpárt általános iskolások részére. A kerék-
pár továbbítását a helyi máltai csoportra bízza, akik ebben az évben a mi 
iskolánk egyik diákját szerette volna meglepni vele. Köszönet a kiválasz-
tott tanuló családja nevében!

A nyár sem múlik el közös események nélkül. Több táborral igyekszünk 
felejthetetlenné tenni a nyarat. Ezek között kicsik és nagyok is megtalál-
hatják a nekik valót a nyári napközistől az ottalvósig, a tánctól a festé-
szetig, az élménydús Erzsébetes nyári napközitől-Zánkától a Bakonyig. 
Igazgató asszony köszönetét fejezte ki azon kollégáinak, akik feláldozzák 
saját nyári pihenésüket tanulóink tartalmas nyári szünetéért.

Sok mindent köszönhetünk Monsineur Menyhárt Sándor volt plébá-
nos atyának, aki 2014. óta intézményünk lelki vezetője. Sándor atya tud-
ja és vallja: a templom és az iskola szükségszerűen összefonódik, ennek 
érdekében aktívan bekapcsolódott az intézmény életébe. Mindig szem 
előtt tartotta, hogy a közösséghez tartozás a legfontosabb értékek egyike. 
Bástyaként vigyázott ránk, és amerre járunk, szinte mindenről eszünkbe 
juthat a rengeteg közös élménynek köszönhetően.

A búcsúzás után igazgatónő hálanaplót osztott ki a gyermekeknek, 
amelybe a nyári szünidő alatt gyűjthetik azokat a dolgokat, amiért hálá-
sak a Jóistennek, szüleiknek és barátaiknak. 

Arra kérte a nebulókat, hogy így nézzenek a nyár elé, és az biztosan 
boldog lesz, hiszen a hálás ember boldog.

Ezekkel a gondolatokkal igazgató asszony lezárta a tanévet.
Buzder Mónika

Nyári napközi
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Az EFOP 1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok 
„Együtt könnyebb” pályázat jóvoltából június 20-ától július 1-jéig 53 tanu-
lónk vehetett részt nyári napköziben heti váltással. Fő célunk, hogy az 
iskolai szünetekben is megfelelő- és fejlesztő elfoglaltságot biztosítsunk 
az intézményünkbe járó gyermekek számára. Az ehhez szükséges fel-
tételek megteremtését köszönhetjük a pályázat nyújtotta lehetőségek-
nek.  Közösségépítő- és fejlesztő heteinkben számos kézműves fog-
lalkozást tartottunk, ahol szalvétatechnikával ékszerdobozt, hűtőmág-
nest, csipeszes jegyzetfüzetet, kerámiagyurmából medálokat készítet-
tünk, akril festékkel cserepet, festményeket festettünk. Diákjaink meg-
ismerkedtek a méta szabályaival, számunkra új, érdekes közösségépí-
tő játékokkal. A Király Lovastanyán tett kirándulásunk során lovagoltak, 

kocsikáztak, strandoltak a résztvevők. A programot eredményesen zár-
tuk, hisz a jókedv és öröm mellett élményekkel és ismeretekkel is gaz-
dagodtak tanulóink. 

Szente Mariann

Zánkán táboroztunk

Évről évre remek pályázati lehetőséget nyújt minden általános iskola 
számára az ERZSÉBET a Kárpát -medencei Gyermekekért Alapítvány, 
aminek keretein belül az egész nyári szünetben hetente közel 3000 tanu-
ló nyaralhat a Balaton partján. Legyen szó hagyományőrzésről, a sport, 
az életmód, a kultúra, a művészet vagy a tudományok területéről: széles 
a programkínálat és évről évre egyre több lehetőség és rengeteg élmény 
várja a gyermekeket Zánkán illetve Fonyódligeten. Az idei nyertes pályá-
zatunkkal június utolsó hetében iskolánk 81 tanulója,8 pedagógusa és 
Menyhárt Sándor plébános atya immár tizedik alkalommal táborozott a 
magyar tenger partján, idén ismét Zánkán. 

A gyermekek változatos, naponta több mint 60 féle lehetőségből 
választhattak, hogy mivel szeretnék tölteni az idejüket a nyaralásuk alatt.

 A számtalan szórakozási lehetőség mellett gyermekeink a sportver-
senyeken is szép számmal vettek részt, melyen igen szép eredménnyel 
szerepeltek: Felsős focistáink bronzérmesek, alsósaink pedig aranyér-
mesek lettek. 

A tábori olimpián dekázásban felsős lányok között Lancsárovics Éda 
2. helyezést ért el, alsós lányok közül Blahó Csenge 3. helyezett lett, fel-
sős fiúk között Mester Norman szintén 3. helyezést ért el. Fekvőtámasz 
kategóriában alsós korosztályban a lányoknál Blahó Csenge, a fiúknál 
pedig alsóban Diósi Áron, felsős korosztályban Blahó Zénó 3. helyezért 
értek el.

Távolugrásban alsós korosztályban a fiúknál Doszpod Ádám 1. helye-
zést ért el, Diósi Áron 2. helyezett lett, a lányoknál pedig 3. helyezést ért 
el Blahó Csenge.

Ezúton is gratulálunk a szép sporteredményeikhez!
A szervezett választható foglalkozásokon túl természetesen naponta 

kétszer is meglátogattuk a strandot, és lubickoltunk vidáman a Balaton-
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ban. Végül a hét zárásaként hazafelé tartva már hagyományként az idén 
is boboztunk és fagyiztunk Balatonfűzfőn. 

A táborozó gyerekek életre szóló élményekkel, tapasztalatokkal és lelki 
tartalommal gazdagodhattak a programoknak, elköszönő plébánosunk-
nak és a táboroztató pedagógusoknak hála. A szülők illetve Sándor atya 
anyagi hozzájárulásának köszönhetően pedig ismét kényelmesen, busz-
szal utazhattunk a kánikulában a nagy távolságra lévő táborhelyszínre.

Köszönet kollégáimnak, hogy a szabadságuk ideje alatt is vállalták 
velem a gyermekek öröméért a táboroztatást: Csapóné Sarok Enikőnek 
, Horváthné Kocsis Tündének, Kaszás Eszternek, Mikó Zsuzsannának, 
Szűcs-Ádám Évának, Enesei Péternek, Komáromi Róbertnek, Menyhárt 
Sándornak.

Friebertné Radvánszki Rita

ERZSÉBET tábor

AZ ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍT-
VÁNY által kiírt 2022-NEP-01 kódszámú pályázatunk pozitív elbírálás-
ban részesült, melynek köszönhetően az első héten 26, a második héten 
28 gyermek vehetett részt napközis táborainkban. 

A két egyhetes táborban a gyerekek korosztály szerint vettek részt. Az 
első héten az első és második osztályosok, a második héten a harmadik 
és negyedik osztályos tanulók. 

A tábor helyszíne a Szent Anna Római Katolikus plébánia hittanter-
mei és udvara volt. 

A sok játék mellett a gyerekek kipróbálhatták kézügyességüket is, 
többféle kreatív feladat közül választhattak. Készítettek gyöngyfát és 
levendulazsákot, festettek követ, zsugorkafólia használatával nyakláncot 
készítettek, szalvétatechnika segítségével vázák készültek. 

 A harmadik és negyedik osztályos gyerekek a jánoshalmi horgásztó-
val, a tó élővilágával és a természetvédelmi szabályokkal ismerkedhet-
tek meg Komáromi Róbert segítségével. 

Mindkét héten voltak külsős programok is. A szerdai napokat a jános-
halmi Király Lovastanyán töltöttük, ahol a gyerekek lovagolhattak, majd 
lovaskocsival túráztak az erdőben, úsztak a medencében és a tanya álla-
taival is megismerkedtek. A pénteki napokat a Budapesti Állatkertben töl-
töttük, ahol a sok érdekes program mellett új ismeretekkel gazdagodtak 
a gyerekek.

Lovas Mária

Termékei 
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós ár minden termékre

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00, pénteken 07:00 - 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a közelmúltban megjelent 
Égertzné Rendek Viktória valamint Dr. Rendek Magdolna „A lámpásnak 
égni kell„ című könyve megvásárolható Jánoshalmán az Imre Zoltán Műve-
lődési Központban, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a 
Csényi és Társa Temetkezési Kft. irodáján. Jó szórakozást az olvasáshoz!
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A KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 pályázat kapcsán 2022. május 5-én 
került sor a  munkaterület átadására a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgaz-
dasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. A munkák júli-
us hónapban a valóságban is elkezdődtek. Az  épületenergetikai projekt 
keretében a teljes iskolaépület és a tangazdaság négy épülete újul meg.

A pályázatban a külső nyílászárók cseréje, a homlokzat 16 cm-es, a 
padlásfödém 25 cm-es hőszigetelése mellett az épületek fűtéskorszerű-
sítése is szerepel és az iskolára napelemeket is szerelnek.

A nagy meleg ellenére jól haladnak a munkák, a tangazdaságban 
már folyik az ablakcsere, az iskolában pedig a fűtési rendszer átalakítá-
sa. Reményeink szerint az iskola és a kollégium a szokott rendben tudja 
fogadni diákjainkat augusztus végén.

Megkezdődött az iskolafelújítás
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H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.  Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu           E-mail: varosgazda@t-online.hu 
Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,péntek830-1200,  

                                                                                     kedd,csütörtök1330-1630.

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!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 Állati hulla telep üzemelése 
Jánoshalma, Hajósi út

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: 06-30/947-3516-es telefonszámon.

Dinnyeszezon
A görögdinnye szezonja hagyomá-

nyosan július elejétől szeptember elejéig 
tart, de ma már a későn érő típusoknak 
köszönhetően az ősz első hónapjában is 
élvezhetjük az ízét. Kiváló hűsítő a meleg 
nyári napokon, és még finom is.

Amennyiben nem elég édes a vásá-
rolt gyümölcs, készíthetünk belőle salá-
tát zöldségekkel vegyítve, a héját pedig 
befőttnek is eltehetjük.

 A dinnye az egyik legkedveltebb táplálékunk a nyár folyamán. Amilyen 
jó a dinnye, olyan jót tesz a testünkkel. A görögdinnyében sok a C-vita-
min, a kalcium, a magnézium, a rost és a kálium is, ezen kívül tartalmaz 
még A-vitamint, B1-, B3- és B6-vitamint, valamint sokféle karotinoidot, 
például likopint.

Energia értéke 10 dkg-ban nem magas, de számítsuk azt is, hogy 
görögdinnyét egy ültő helyben nem csak tíz dkg-ot fogyasztunk, hanem 
sokkal többet.

A görögdinnye az a táplálék, amelynek több mint kilencven százaléka 
víz. Gyógyhatását éppen ez a tulajdonsága idézi elő. Ahhoz képest, hogy 
ennyi vizet tartalmaz, azt hihetjük, hogy csak „átfut” az emésztőrendsze-
rünkön. Gyorsan kiürül ugyan, de nem nyomtalanul. Legnagyobb tisztító 
akciót a vesénkben végez a görögdinnye. Fogyasszunk tehát az idény-
ben annyi görögdinnyét, amennyit csak tudunk.

Dinnye rendszeres fogyasztásával biztosítjuk a szervezet egész napi 
ásványi anyag ellátását. A nyári tikkasztó hőségben sokszor csak folya-
dékra vágyunk. A dinnye kiváló esti étkezés helyett, vagy a medencepar-
ton egy finom uzsonnának is. Magas víztartalma miatt segít csökkenteni a 
testhőmérsékletet és a vérnyomást, megvédi a szervezetet attól, hogy túl-
ságosan felmelegedjen. Emellett segít pótolni az izzadás okozta magas 
folyadékveszteséget.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A dietetikus tanácsai

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö
szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek 
gyász szer tar tá sán,  te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá
got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal
mát eny hí te ni igye kez tek.
Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Farkas Sándor József élt: 74 évet
Miskolcziné  
           Ádám Éva élt: 67 évet
Gáspár Sándor  élt: 59 évet
Ádám Sándor élt: 85 évet
Szőke Péterné    
sz: Sándor Irén Rozália élt: 78 évet
Dr. Kiss László élt: 70 évet

Agócs János  élt: 59 évet
Pekár Sándor  élt: 82 évet
Agócs Máté  élt: 87 évet
Ádám Károlyné    
sz: Dervaderics Jolán  élt: 87 évet
Madarász Gergelyné  
sz: Rajcsány Anna élt: 88 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok 
megbí zá sá ból 2022. július hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Dr. Csényi Attila üg y vezető

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, akik

Gáspár Sándor Vencel
temetésén megjelentek, elhozták a szeretet virágait, részvéte-
lükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család 
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FESTÉKUDVAR KFT.
6440 Jánoshalma

Dózsa György u. 110
(Rendőrség mellett)
Tel: +36704515584

Email: festekudvarkft@gmail.com
H-P: 7:00-12:00; 13:00-17:00

Szombat: 7:00-1200
Vasárnap: Zárva
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Folyamatosan bővülő árukészlet
 Több márka termékeit forgalmazzuk.
 Folyamatosan nyomon követjük a festékpiaci 
 trendeket, és így vásárlóinknak mindig a legújabb
 termékeket tudjuk biztosítani, kedvező árakon. 
 Igény esetén akár házhozszállítással is.

Több éves szakmai tapasztalat
 Szobafestő-, mázoló-, és tapétázó vállalkozóként 
 több éve jelen vagyunk a piacon. Az eladás mellett
 kivitelezési tanácsadást is nyújtunk az érdeklődőknek.

Szerszámok, egyéb eszközök
 A festékek mellett minden, szobafestő tevékenységhez 
 szükséges, terméket megtalál nálunk. Igyekszünk 
 ügyfeleink számára minőségi termékeket nyújtani,
 kedvező áron. Az egyszerű szerszámoktól kezdve 
 a komplex eszközökig.

  -10% KUPON
   A kupon beváltható 2022.08.31.-ig
   a Festékudvar KFT-nél.
   Más kedvezményekkel nem összevontható.
   A kupon egyszeri 10.000ft feletti készpénzes
   vagy kártyás vásárlás esetén használható fel. 
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Zámbó Balázs 
közterület-felügyelő 

Panaszaikat és 
észrevételeiket az 

alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@
janoshalma.hu vagy 

+36-30/565-3758

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság közvetlen 
hivószáma:  06-77/401-070

SZEMÉSZETI 
MAGÁN- 

RENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető 
főorvos, szürkehályog-műtét 

specialista
Jánoshalma,  Molnár J. u. 32.

Tel.: 
06-20/496-5062

A Bácska Gyöngye - Jánoshal-
ma oldal technikai okok miatt 
nem működik (A hiba elhárí-
tása folyamatban van, de időt 
vesz igénybe). 
Még a helyzet nem áll hely-
re, addig a Jánoshalmáról szó-
ló híreket a https://www.face-
book.com/hunyadinewpe/ oldalon 
olvashatják

Tájékoztatjuk tisztelt szurkolóinkat, szimpatizánsainkat, hogy  a JFC 
felnőtt csapatában  jelentős változások történtek .  A  korábbi mesteredző 
távozott, s vele a szerb játékosok zöme is.  A tavalyi  csapatnak  csu-
pán a váza maradt (ez azonban nagyon is szilárd  gerincét alkotja majd 
a most formálódó gárdának).

Maradtak tehát: Lengyel Péter kapus, Lengyel Szabolcs, Szabó Szi-
lárd, Jesics Alekszandr, Stojanovic Milos, Cvetkovis, Fenyvesi Bálint és 
Jeszenszky Roland - mezőnyjátékosok.

Érkeztek: Papp Dominik, Sohajda Merlin Mórahalom csapatától, Túri 
Milán, Angeli Tamás,Faddi Dávid  a Kiskunhalas csapatától, László Dáni-
el Soltvadkertről, Visszaigazolt Borotáról Gáspár Adrián és Busa Vajk, 
valamint  a Kecel csapatától Fenyvesi Kristóf. Folyamatban van még egy 
támadó játékos leigazolása is.

A  vezetőedző Fenyvesi Ferenc lesz , a kapusedző pedig  Németh Imre
A  csapat  július 5-én elkezdte a felkészülést. Edzőmeccseket játszott 

előbb 9-én Bölcskén (2:3), 16-án Kiskőrösön (2:2), majd 23-án Jánoshal-
mán fogadta a Szegedi VSE csapatát (3:3). A rákövetkező héten  ismét 
itthon játszottunk a Kunbaja együttese ellen és 3:0 nyertünk. Augusztus 
első felében Kunbajára látogatunk.  Mindeközben heti 4 edzéssel készü-
lünk a bajnokságra.

Remélhetőleg akkorra már  egy „ütőképes”,összeszokott együttest lát-
hat közönségünk, amely mindig győzelemre játszik.

 Utánpótlás csapataink is elkezdik a felkészülést, reméljük jól sikerül 
majd - megfelelő részvétel mellett. A munkát  Szabó Kornél és Simity Zol-
tán edzők irányítják.

Horváth Mihály elnök

A Jánoshalmi FC  júliusi tudósítása
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

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 tájékoz-
tatjuk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biz-
tosítják. Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és 
Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 órá-
ig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet 
megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reg-
gel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. T.: 0677/401-088

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt. 
  Ügyvezető Blázsik Sándor 

 Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.

Szer kesz tő ség cí me:  
6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
s-Paw Bt.

6794 Üllés, Bem József utca 7. 
Szabó Erik
Ügyvezető

ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

Halma étkezési búzadara 249,- Ft/kg 
Étolaj 1/1l 710,- Ft/l     

Maximális napi vásárlás 10 l/nap/alkalom
Kometa Ínyenc téliszalámi  400g  2.499.- Ft helyett 1499 Ft/db 3748 Ft/kg

Dinnye vásár
Óriási ásványvíz választék

Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Házasságot kötött:
2022. június végén

2022. július hónapban

2022. július hónapban született:
Fábrik Dominik (Anyja neve: Hrubi Alexandra),
Kolompár Tifani (Anyja neve: Kolompár Vivien),
Kotró Dominika: Kotró Barbara),
Vasas Péter (Anyja neve: Mayer Viktória).

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Szabó Ágnes – Kátai Kristóf István
Juhász Anett – Dejan Kovacic

Bolvári Adrienn – Kurucz János

Csincsák Klaudia – Gál Gábor

Takács Renáta – Juhász Gábor
Sarkadi Ildikó – Vida Attila József 

Eljárás indult a  Jánoshalmi Rendőrőrs  járőrszolgálatának tettenérése 
alapján K. I. helyi lakos ellen, aki 2022. július 5-én  22 óra 40 perc körü-
li időben  G. A.  Jánoshalma, Mélykúti utca 2. szám alatt lévő büfékocsi-
jába a műanyag ablak befeszítését követően bemászott, azonban onnan 
semmit nem tudott eltulajdonítani az elfogása miatt. 

Eljárás indult N. T. ellen, akit 2022. július 9-én 09 óra 30 perc körüli idő-
ben a  Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 11. sz. előtti útszakaszon iga-
zoltatás alá vont a Jánoshalma Rendőrőrs járőre ahogy a GXC-861 frsz-ú 
Opel Corsa típusú járművel közlekedett.  Az igazoltatás során megállapí-
tást nyert, hogy a járművön lévő hatósági jelzés nem arra az autóra van 
kiadva, annak az eredeti forgalmi rendszáma az MGP-404.

Eljárás indult N. S. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2022. július 4-én 20:00 óra és 2022. július 5-én 05:30 óra 
közötti időben a Jánoshalma, Széchenyi utca 36. sz. alatt található, jelen-
leg lakatlan háza udvarába a kerítésen át bemászott, majd ott az épü-
let egyik ablakát kézi erővel benyomva oda bejutott és onnan eltulajdo-
nított 1 db STHIL motorfűrészt és 1 db STHIL sövényvágót 200 000 Ft 
értékben. 

Eljárás indult D. J. L. jánoshalmai lakos feljelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2022. július 9-én 13:00 óra és 18 óra 30 perc közötti idő-
ben Jánoshalmán, a Szőlő utca végénél levő erdős terület mellett lepar-
kolt gépkocsijának bal első ajtózár szerkezetét megrongálta, majd a jár-
művet a bal hátsó ajtó ablakának betörésével kinyitotta, abban kutatást 
végzett és egy pénztárcát tulajdonított el a benne levő kb. 4000 Ft kész-
pénzzel együtt.

Eljárás indult 2022. július 17-én a telepített riasztóberendezés jelzése 
alapján ismeretlen tettes ellen, aki a Jánoshalma, Erzsébet tér 26. szám 
alatti Hatsarkos Söröző egyik ablakát betörte,   majd onnan 6 db 0,5 lite-
res Royal vodkát tulajdonított el 40 000 Ft értékben. A riasztásra kiérke-
zett vagyonvédelmi járőrök már nem találtak a helyszínen senkit.

Ez utóbbi három bűncselekményt K.A. helyi lakos követte el, akit a 
Jánoshalmi Rendőrőrs nyomozói őrizetbe vettek, majd a Kiskunhalasi 
Járásbíróság a letartóztatását rendelte el.  

 

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 munkanapokon nyitva tart, azonban minden 
munkanapon a volt laktanya területén a Gépész Partner Kft (30/8192494) üzemel-
tetésében lévő telephelyen is átveszik a sittet.  

Az utóbbi időben több feljelentés is született a sértetti hiszékenység következ-
tében. 

Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről szóló értesítés érkezik. A 
nyeremény kézhezvételének feltétele azonban vagy egy bizonyos összeg átutalá-
sa vagy a bankkártya adatok megadása. Hivatalos nyeremény játékban ilyen fel-
tételek nincsenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a bankkártyánk kódjait akkor 
az elkövetők könnyedén emelnek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek 
vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az általunk megvá-
sárolni 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 uta-
lását követően általában a hirdetés eltűnik, a várt termék pedig nem érkezik meg.   

 A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk vagy szin-
tén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál vagy adóhatóságnál fennál-
ló 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 szolgálta-
tók, 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 tárgya-
kat, illetve hogy figyeljenek oda mások üresen álló házaira! 

Amennyiben valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nap-
pal hívható 112-es segélyhívó számra!    

Police Jánoshalma


