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Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
közös szervezésében június 6-án került megrendezésre városunkban 
a pedagógus napi ünnepség. Az eseményre meghívást kaptak tanügyi 
intézményekben, óvodákban, általános-és középiskolákban dolgozók, 
a művészeti iskolák pedagógusai, és a hitoktatók, valamint a nyugdíjas 
pedagógusok is. 

Hagyományosan, Czeller Zoltán polgármester úr a pedagógusnap 
keretében adta át Jánoshalma Városi Önkormányzat Jánoshalma kiváló 
pedagógusa kitüntető címét. Idén két pedagógus, Somogyiné Sági Piros-
ka, négy évtizedes pedagógusi, vezetői munkájának elismeréseként, 
valamint Dudás Mária, több, mint négy évtizedes, eredményes óvodape-
dagógusi tevékenységéért vehette át a kitüntetést.

A Kiskőrösi Tankerületi Központ részéről Vágó Ferencné tankerüle-
ti igazgató Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és Tankerületi elisme-
rő okleveleket adott át Lógó Tibornénak, Nagy Sándornénak, Somogyiné 
Sági Piroskának, Simon Lászlónénak, Kasziba Lászlónénak.

A Hunyadi János Általános Iskola részéről Balázsics Zoltán igazgató-
helyettes, további elismerő oklevelekkel köszönte meg pedagógusai mun-
káját, valamint elbúcsúzott a nyugdíjba vonuló pedagógus kollégáktól.

Patocskainé Vízvári Klárát az ifjúság körében végzett áldozatos mun-
kájáért az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány emléklapban részesí-
tette, melyet szintén Balázsics Zoltán adott át. 

A Jánoshalmi Gazdakör Kasziba Lászlónénak, aki évtizedeken át szer-
vezte és koordinálta a Hunyadi iskola diákjai számára a Jánoshalmi Szü-
reti Napok alkalmával megrendezésre kerülő terménykiállítást emléklap-
pal köszönte meg a munkáját. 

A Pedagógusnap alkalmával lehetősége nyílt az iskoláknak, hogy 
néhány kollégát a Nemzeti Könyvtár száz kötetes, a magyar írott kultúra 

legjavát felvonultató sorozatával ajándékozzon meg. A Hunyadi János Isko-
lának három csomagot sikerült igényelnie. Igazgató úr sorsolással döntöt-
te el, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusok közül a nemzeti könyvtár 100 
kötetes sorozatát Lógó Tiborné, Nagy Sándorné, Simon Lászlóné kapja.

Az ünnepi 
műsor meg-
hívott előadó-
ja Budai Ilona 
Kossuth-d í -
jas művésznő 
volt, műso-
rában a kör-
nyező orszá-
gok magyar-
lakta vidéke-
in élő közös-
ségek által 
összegyűjtött, 
n é p d a l o k a t 
és népmesé-
ket adott elő 
hittel, és mély 
átéléssel.

A pedagógusok áldozatos munkáját a diákok virággal köszönték meg. 
Az ünnepi műsor végeztével Jánoshalma Városi Önkormányzat nevében 

Czeller Zoltán polgármester úr állófogadáson látta vendégül a jelen lévő 
pedagógusokat az Imre Zoltán Művelődési Központ aulájában.

Sarlós Boldogasszony ünnepe 

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,36-56) Mária méhében 
Jézussal találkozik Erzsébettel, aki Keresztelő Jánost várja. Két asszony 
örömteli találkozása. Isten megáldotta mindkettőt gyermekkel, akik az 
Újszövetség központi alakjai lesznek. János az „előfutár”, Jézus a várt 
Messiás. Az örömhír tulajdonsága, hogy meg kell osztani másokkal. Nem 
fér meg bennünk. Az Evangélium szó is örömhírt jelent. Ezért nem fér 
meg bennünk, mindig tovább kell adnunk másoknak is.

A nap népies elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor még 
a nők arattak sarlóval. 

A rábaközi Szil faluban ez a nap volt az aratás jelképes kezdete. Az 
aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasz-
tották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tisz-
ta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek 
ünnepelni, másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.

Nekünk is be kell állnunk az Úr aratásába, és tisztességgel el kell 
végeznünk a ránk bízott feladatot. Ehhez kérjünk erőt, egészséget, áll-
hatatosságot! 

Sándor atya plébános

Felhívás  
lakossági fórumra

Tisztelt Jánoshalmiak!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény új településrendezési 

feladatokat határozott meg a helyi önkormányzatok számára.
A helyi építészeti értékvédelemmel és a településkép alakításával kapcso-

latos szabályokat ezentúl külön önkormányzati rendeletben kell megállapítani 
minden településen.

A településképi helyi rendelet kiterjedhet a helyi védett épületek alakításá-
nak szabályaira, a kerítések kialakításának módjára, az épületek anyaghaszná-
latra, tömegformálására, színezésre. Természetesen, a szükséges és arányos sza-
bályozás mértékéig, az arra érdemes épületek vagy településrészek esetében.

A rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet kell 
készíteni, minden településen. Ez jellemzően fényképi dokumentáció, ami a 
város helyi építészeti jellemzőit mutatja be.

Jánoshalma Városi Önkormányzat megkezdte a fenti dokumentumok elké-
szítését.

A kéziköny és a helyi településképi rendelet készítése során kiemelten fontos 
a helyi lakosok/gazdasági és civil szervezetek minél szélesebb körű tájékoztatá-
sa. Ennek érdekében Jánoshalma Városi Önkormányzat lakossági fórumot tart, 
melyre ezúton meghívjuk a Tisztelt Lakosságot. 

A lakossági fórum helye és időpontja:
2017. július 18. (kedd) 17:00 óra

Jánoshalma, Polgármesteri Hivatal Díszterme
Tisztelettel,

Czeller Zoltán
polgármester

Elismerések a Városi Pedagógusnapon

Elballagtak a végzősök

Az általános iskolai tanulmányok lezárásának ünnepi eseménye a Ballagás, melyre a tanév végén kerül sor. Erre a rendezvényre az iskola egész 
közössége már hónapokkal korábban elkezdi a készülődést. A Ballagás hajnalán megtörténik a ballagó osztályok osztálytermeinek, a folyosóknak és 
kapuknak a dekorációja: virágba borulnak a falak, padok, virágkeretet kap a tábla, az ajtó és ablakok, egy napra a gyönyörű virágok elfeledtetik a diá-
kokkal az iskolai tanórák komolyságát. Az alsóbb évfolyamokra járók berendezik a „nézőteret” székekkel, hogy a szülők, rokonok, barátok kényelmesen 
nézhessék végig az ünnepséget. Az ünnepi alkalmakról az iskolák oldalain számolunk be részletesen.

„Jánoshalma Városi Önkormányzat ezúton is megköszöni a résztvevők-
nek, közreműködőknek, fellépőknek a felkészülést és a szereplést, melyek 
a következők: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja, FM 
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Szakgimná-
zium, Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gyermeklánc Óvoda, Lajt-
ha László Alapfokú Művészeti Iskola, Lajtha László Non-profit Kft., Városgaz-
da Kft., Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, Jánoshalmi Közétkeztetési Kft., Já-
noshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület, Jánoshalmi Önkormányzati Tűzol-
tóság, Mithras Pedagógus Kórus, Jánoshalmi Művésztelep, Dr. Benda Dénes, 
Díszítőművész Kör, Nagy Emőke, Mezei Csokor, Pöndölösök, Új Pávakör, Sali-
ma Hastánc csoport, Probitas Tánccsoport Egyesület, Komáromi Lajosné, Mike 
Dávid, Mike Márk, Schindler Regina, Horváth Lotti, Penczinger Barbara, Kocsis 
Kadosa, Dukai Babett. 

A  rendezvénysorozat képes összefoglalóját a 2-3. oldalon találják

Jánoshalmi Napok 2017
A hosszú szárazságot követően üdítőleg hatott először a város egyes 

részeire, majd mindenhová hulló csapaék. Felvételünk a Halasi utcán 
készült a délutáni zápor idején. 

Nyári zápor 
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Az este méltó lezárásaként pedig a Szent Anna római katolikus temp-
lomban a Mithras Pedagógus Kórus műsorát élvezhettük, talán az erre leg-
méltóbb helyen.

2017. évi Jánoshalmi Napok programja

Agócs Sándor jánoshalmi születésű költő, Lepkék a könyvtárszobában című új 
verseskötetének bemutatójával vette kezdetét az idei jánoshalmi napok program-
sorozata, Komáromi Lajosné, Mike Dávid, és Mike Márk közreműködésével és 
Schindler Regina gyönyörű zongorajátékával.

2017. június 30-án pénteken az Imre Zoltán Művelődési Központban Ördögh Edit 
nyitotta meg a Díszítőművész Kör és Nagy Emőke alkotásainak kiállítását, melyen 
közreműködött Horváth Lotti, Penczinger Barbara és Kocsis Kadosa.

Jánoshalmi Művésztelep IV. Alkotótábora (Zsáki István, Asztal Csaba, Nemes Ist-
ván, Csernik Attila, Hegedűs Miklós Bardócz Lajos, Kopócsy Judit, Híja Kostov) 
műveiből összeállított  kiállítás megnyitója a Művésztelep, Kossuth utcai épületé-
ben volt  Bányai Gábor, országgyűlési képviselő nyitott meg, közreműködött Sár-
közi János nagyszerű zongorajátékával.

Pénteken este a szabadtéri színpadon a Fölszállott a páva közönségdíjas csoport-
ja, a Kalocsai Liszt Ferenc AMI Dusnoki Aprók Gyermek Néptáncegyüttes ifjú tán-
cosai fergeteges koreográfiával nyitották meg a műsorfolyamot. 

A fiatalokat a jánoshalmi Mezei Csokor fellépése követte. 

Gyermeklánc Óvoda esernyős tánca szórakoztatta az egyre gyarapodó létszá-
mú közönséget. 

Lajtha László Művészeti Iskola néptánccsoportja is bemutatkozott a helybélieknek. 

A Kalocsai Liszt Ferenc AMI Dusnoki Ifjúsági Néptáncegyüttes műsora zárta a 
népi hagyományokat bemutató blokkot. 

Az ünnepélyes megnyitón Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a testvérváro-
sok küldöttségeit, és az összesereglett jánoshalmi embereket. 

Az idei Jánoshalmi Napok rendezvény sorozatát Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő nyitotta meg. Néhány jó hírrel is meglepte a résztvevőket, mint példá-
ul a hamarosan beinduló kerékpár út építése Mélykút és Kiskunhalas irányába. 

Czeller Zoltán polgármester köszöntötte városunk jeles sportolóit, Fenyvesi Eve-
lint, aki hazánkban az Év Női Labdarúgója címet szerezte meg. Igaz nem volt itt, 
de köszöntötte Halász Bencét is, aki sikert sikerre halmoz és sorra dönti meg 
egyéni csúcsait.  Ugyancsak Elismeréssel szólt a polgármester a jótékonysági 
futás résztvevőiről, s Lajkó Mónika ebben betöltött szerepéről. 

Esti hangulatkép az Apostol együttes koncertje előtt 
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A pénteki nap sztárvendége az APOSTOL együttes volt. A napot szalonzene zárta 
a Béke téri Sörsátorban, Nagy Lajos előadásában.

Az időjárás kegyeibe fogadta főzőket és vendégeiket. Ahogy a pillanatképek is iga-
zolják ötletekben nem volt hiány.

A motorosok az Erzsébet erdőben gyülekeztek, ahol Mons. Menyhárt Sándor plé-
bános szentelte meg a kétkerekűeket. 

Igen látványos volt a motorosok városon áthaladó felvonulása. Sok alkalmi néző-
jük is akadt amerre elhaladtak. 

A férfi szemek kedvencei a Salima Hastánc csoport fellépése révén.

Ízelítő Probitas Táncsport Egyesület műsorából

Sélutáni séta a kirakoddó vásár sátrai között. 

Sok fiatal és gyermek kereste fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportjának sátrát. 

A szombat esti sztárvendégek Operett gála: Szendy Szilvi és Peller Károly és az 
alkalmi fellépők.  

Szulák Andrea a színpadon

Nézőkből sem volt hiány

A mindig mosolygós Peter Srámek a közönségével. 

A Szálláshely és Irodaház alulája adott otthont a jánoshalmi és az ideérkezett test-
vértelepülések küldöttségeinek konferenciájának, mely témája volt, hogy miként 
lehet ösztönözni a települések együttműködését.

A gyermekek körében nagy sikere volt a Gólyalábas bohócok mutatványos műso-
rának.

A színpadon a Hunyadi János Általános Iskola diákjai. 

A 2017. Évi Jánoshalmi Napok Támogatók:

- Bethlen Gábor Alapítvány
- Renner Bt.
- OTP Jánoshalmi Fiók
- Pethő Zoltán
- Jánoshalmi Vadásztársaság
- Hendrosz Kft.
- Koch Borászat
- Kunvin Kft.
- Piramis Trade Bau Kft-Korzó Étterem
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:
Közzététel időpontja: 2017.07.03

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkav. helye Munkabér
Pultos Általános iskola, szakiskola, szakmunkásk., szakközépisk. Hudák Béla egyéni vállalkozó megegyezés szerint
Traktoros Szakiskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Kárász András egyéni vállalkozó megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Fajszi Józsefné Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, szakmunkásképző Szlávik Gyula egyéni vállalkozó  Jánoshalma és vidék megegyezés szerint
Általános karbantartó (Lakatos munkák) Általános iskola, szakmunkásképzWő Fülöp Róbert ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Szabó Vilmos Péter ev. Borota megegyezés szerint
Szikvízkészítő/szállító Általános iskola, szakmunkásképző Gyenizse Lajosné ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Trafikos Általános iskola, szakmunkásképző Csincsák Mihályné Jánoshalma 161.000,-Ft
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Csincsák Mihályné Jánoshalma 161.000,-Ft
Faipari betanított munkás Általános iskola KEFAG Zrt. Ökopal Raklap Üzem Jánoshalma 140.000,-Ft – 165.000,-Ft
Targoncavezető, nehézgépkezelő Általános iskola KEFAG Zrt. Ökopal Raklap Üzem Jánoshalma 150.000,- Ft – 190.000,-Ft
Faipari gyári munkás (Faipari segédm.) Általános iskola Kerti Játék Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző, Szakközépiskola, technikum Kerti Játék Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pincér Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Polcfeltöltő Szakmunkásképző Hendrosz Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft
Bolti eladó Szakmunkásképző Hendrosz Kft. Jánoshalma 161.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 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

Diplomás szakács főzött 
a Járási Hivatalnak  

A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal János-
halmi Járási Hivatala 
2013. január 1-től kezd-
te meg munkáját, az eltelt 
idő alatt törekedtünk arra, 
hogy részt vegyünk és 
képviseltessünk magun-
kat a Jánoshalmán szer-
vezett rendezvényeken, 
így már ötödik alkalom-
mal főztünk a kollégák-
nak a Jánoshalmi Napok 
szombati napján. 

Az idén hivatalunk kol-
lektívája és a családtag-
jaik számára 50 adag 
gulyáslevest főztünk, a 
főszakács Ádám Zoltán 
volt, aki június hónapban 
szerezte meg diplomáját 
a Közszolgálati Egyete-
men. Gratulálunk neki. A 
főzésben segítői voltak: 
Szalmáné Gunda Edit és 
Kiss Rita a Hatósági és 

Gyámügyi Osztály munkatársai.
Mindhármuknak köszönjük a munkáját. Nagyon ízletes lett az étel. 
Jánoshalma. 2017-07-03. 
A kollégák nevében: 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

Kormány megbízotti elismerést 
kapott a Járási Hivatal 
szociális ügyintézője  

2017. évben is sor került a kormány megbízotti elismerések adomá-
nyozására azon állami tisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő 
és tartósan magas színvona-
lú szakmai munkát végeznek 
a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatalnál.  

Kovács Ernő, a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
vezetője a kormány megbí-
zotti elismeréseket 2017. júni-
us 29-én ünnepélyes keretek 
között adta át. 

Kovács Ernő ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy a köz-
igazgatási feladatok ellátása a 
magyar állampolgárok érdeke-
it szolgálja.  A magas szakmai 
színvonalon történő munka-
végzés, az áldozatkész hoz-
záállás és megfelelő hivatali alázat a záloga a megújuló közigazgatásnak, 
a jó állam létrejöttének.

A díjazottak között volt Abonyi Lászlóné a Jánoshalmi Járási Hivatal szo-
ciális szakügyintézője, aki egyben Rém község települési ügysegédje is. Őt 
a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője terjesztette fel az elismerésre.  

Gratulálunk a kitüntetettnek! 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 

hivatalvezető 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Jánoshalmi Járási Hivatala 

Meghívó
Meghívjuk Önt az Országos Rendőr-

Főkapitányság Személyügyi 
Főigazgatósága határvadász 

állásajánlatáról szóló tájékoztatójára.

Időpont: 2017. július 18-án (kedden) 13 órától 14 óráig.

Helyszín: BKM KH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya (munkaügyi kirendeltség)  

6440 Jánoshalma, Kölcsey utca 12. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja

Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló Ifjúsá-
gi Garancia munkaerő-piaci programban a résztvevők, azaz a 25 év alat-
ti fiatalok, többféle támogatási eszköz felhasználásával segítségnyújtás-
ban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztve-
vői váljanak.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számá-
ra, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgá-
lat meghatározott időn (első körbe 6 hónapon, további programlépcsőkben 
már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánljon fel az elhe-
lyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra. 

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltse-
nek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy 
személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javítá-
sához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha 
visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igé-
nyeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok ese-
tében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában törté-
nő elhelyezkedés segítésére szükséges helyezni a hangsúlyt.

A szándék az, hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségé-
vel javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósul-
hasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.

Magyarországon az állami foglalkoztatási szerv járási hivatalai szolgál-
nak Ifjúsági Garancia Rendszerbe való belépési pontként az érintett fiata-
lok számára, a program koordinációját Bács-Kiskun megyében a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya látja el.

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportja
A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fia-

talok.
E célcsoportba tehát mindazon fiatalok beletartoznak, akik a fenti jellem-

zőkkel bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántar-
tottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyilván-
tartásában semmilyen módon nem szerepelnek még. 
A célcsoportot hármas bontással kezeli a program:

 — kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 közötti) fia-

talok, 

 — legalább hat hónapja munkanélküli  25 év alatti (15-24 közötti) fiatalok, 
 — 25 év alatti (15-24 év közötti) inaktív fiatalok. 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer támogatási eszközei
Képzési támogatások: 

 — ügyfél képzésben való támogatása (100 %), 
 — utazási támogatása, 
 — keresetpótló juttatás támogatása (max. 79.900,- Ft/hó).

Foglalkoztatási támogatások: 
 — bérköltség-támogatás: a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerü-
lő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos támogatása, 

A támogatás 90 napra, továbbá 6+3 illetve 10+5 hónapra állapítható 
meg célcsoporttól függően.

 — bértámogatás: a támogatás mértéke bruttó 250 000,- Ft/hó mun-
kabér és járuléka legfeljebb 70 %-nak megfelelő összeghatárig álla-
pítható meg legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkozta-
tási kötelezettség mellett.
 — vállalkozóvá válási támogatás: A vállalkozóvá váló programba bevont 
álláskereső részére a minimálbér összegének megfelelő, legfeljebb 6 
hónap időtartamig havonként folyósított támogatás állapítható meg. 
A támogatás mértéke 2017. évben 127 000,- Ft/hó.
 — utazási támogatás: a programban résztvevő, és az őt foglalkozta-
tó munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama 
(bértámogatás, bérköltség támogatás) alatt megtéríthető a munká-
ba járással kapcsolatos helyközi utazási költség. Az utazási költsé-
gek támogatásának mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.

A támogatások részleteiről érdeklődni lehet: 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály:  
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 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

Tűzgyújtási tilalom
Tilos tüzet gyújtani 2017. június 20-tól visszavonásig a Bács-Kiskun 

megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterüle-
tek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken 
kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, 
beleértve a parlag és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás 
miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a par-
lag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesekben - 
fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a köz-
úton és vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű 
fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei 
avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei 
vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.

Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a 
mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigaretta csikket és 
dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

 A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, illet-
ve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Vásároljanak körültekintően! 
Tisztelt fogyasztók! 
A fogyasztóvédelem egyik fontos területe a fogyasztókkal szembeni 

tájékoztatási kötelezettség teljesítése. Az értékesítésre kínált termék, illet-
ve a nyújtott szolgáltatás fajtájától függetlenül a fogyasztó számára bizto-
sítani kell annak lehetőségét, hogy legkésőbb a vásárlás alkalmával, tudo-
mást szerezhessen a megvásárolni kívánt termék egység-, és eladási árá-
ról annak érdekében, hogy minden esetben megalapozott döntést hozhas-
son, továbbá esetlegesen össze tudja hasonlítani az azonos, de különböző 
kiszerelési egységű termékek árát.

Hasonlóan így a szolgáltatások esetében is, a fogyasztót 
tájékoztatni kell a szolgáltatások díjáról, illetve - ha az nem 
határozható meg előre – a díj kiszámításának módjáról. Ameny-
nyiben a szolgáltatás nyújtásának és megrendelésének a helye megegye-
zik, akkor a szolgáltatásnyújtás helyén, egyéb esetben pedig a szolgáltatás 
megrendelésekor köteles a szolgáltató az ártájékoztatás hozzáférését biz-
tosítani a fogyasztók számára.

Egy esetleges későbbi minőségi kifogás sikeres érvényesítése érde-
kében, mindenképpen őrizzük meg a nyugtát, számlát, amit a vásárlás-
kor kaptunk. 

Kötelező jótállás - (1 év) - alá eső termékek esetében, a 151/2003. 
(IX.22.) Korm. rendelet melléklete szerint, de a teljesség igénye nélkül pl.: 
napszemüveg, porszívó, turmixgép, autóalkatrész, elektronikai cikk, óraszíj 
stb., természetesen termékenként 10.000,- Ft értékhatár felett, a vásárlás-
tól számított 3 munkanapon belül!!! érvényesíthetjük csereigényünket, ha 
a termék hibája a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kereskedő 
nem hivatkozhat arra, hogy a terméket javítani is tudná. Fontos megjegyez-
ni, hogy hibátlan terméket a kereskedő nem köteles visszavenni kivéve, ha 
ezt a lehetőséget mégis biztosítja az üzlet számunkra, de ilyen esetben is 
már a vásárláskor érdeklődjünk a feltételekről.

Jótállás esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köte-
les, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Nem kell helytállnia, ha 
bizonyítja például azt, hogy a termék hibája a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatra, a helytelen kezelésre vagy tárolásra, vagy akár erőszakos külső 
behatásra, illetve elemi kárra vezethető vissza. 

Mire figyeljünk internetes vásárlás esetén?
A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyak-

rabban történik a világhálón keresztül. Az internetes áruházak alkotják a 
kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerűbb irányait. Érdemes 
figyelnie annak érdekében, hogy ne csak az „ökolábnyoma” legyen kisebb, 
hanem a kiadásai és bosszúságai is csökkenjenek. 

A távollévők között kötött ügyletek ugyanakkor nemcsak előnyökkel 
(kényelem, kedvezőbb árak, kínálati bőség, kötetlen nyitva tartás stb.) jár-
nak a fogyasztók számára, hanem bizonyos mértékű kockázattal is, ame-
lyet a jogszabályokban foglalt rendelkezések hivatottak ellensúlyozni, 
melyek alapján:

A vállalkozó köteles honlapján a fogyasztókat tájékoztatni többek között 
a vállalkozás (cég)nevéről és címéről (székhelyéről), és ha azzal rendelke-
zik, akkor az elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és faxszámá-
ról, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, a terméknek, illetve szol-
gáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magá-
ban foglaló áráról (díjáról) és az összes járulékos költségről, (pld: a fuvardíj-
ról, szállítási vagy postaköltségről), továbbá a fizetés, a szállítás vagy a tel-
jesítés egyéb feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a kellék-
szavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség 
fennállásáról, az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások-
ról, a jótállás fennállásáról, annak feltételeiről, a szerződéskötés lépéseiről, 
a termék kézhezvételétől számított 14 napon belüli elállási jogról, valamint 
a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes testület elérhe-
tőségéről is tájékoztatni.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablakában fogyasztó-
védelmi ügyekben is tájékozódhat! 

Támogatási lehetőség a
GINOP-5.2.1. projekt – IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER-ben
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A Bácskossuthfalvi Szőlészek és Gyümölcsészek Egye-
sülete által szervezett Egyesületi Találkozón 2017. június 
17-én Gazdakörünk küldöttsége is részt vett. A találkozón 
nyolc szervezett képviseltette magát, zömmel Vajdaságból. 

Vendéglátóink pogácsával és pálinkával fogadták kül-
döttségünket, majd következett a lovas kocsis határszem-
le. A határszemle után, a lovas kocsik az egyesület székhá-
zának udvarára hozták vissza a vendégeket. Ahol már javá-
ban készült a finom ebéd. Amíg az ebéd készült, a küldött-
ségek és a helyiek borait kóstolhattuk, baráti beszélgetés 
keretében. 

Küldöttségünk itt adta át a Jánoshalmi Napok rendezvé-
nyeire a meghívót a helyi és a temerini testvér szervezete-
inknek.

Az ebéd most is nagyon finom volt, az árnyas tetőzet alatt 
még nagyon sokáig tartott a baráti eszmecsere, majd küldött-
ségünk búcsúzott és indult haza. 

Köszönjük a Rizling Egyesületnek a szívélyes vendéglá-
tást.                                                           Fajszi Ferenc

A jánoshalmi Napok rendezvényein aktívan részt vett Gazdakö-
rünk is.

Meghívtuk a vajdasági testvérszervezeteinket. Gazdakörünk 
székházában Farkas László a gazdakör elnöke köszöntötte a meg-
jelent gazdaköri tagjait és vendégeit, a bácskossuthfalvi Rizling 
Egyesület és temerini Kertbarátkör küldöttségeit.

Vendégeinkkel közösen megtekintettük az erre az alkalomra 
rendezett kiállításokat, majd következett a gazdakör székházának 
udvarán a finom ebéd jó borokkal és sörrel kisérve. 

Az ebédet Tóth Zoltán főzte részünkre, igen nagy sikerrel. 
Köszönjük, hogy szabadidejét feláldozva főzött. 

Ebéd után az árnyas fák alatt még sokáig folyt a baráti beszél-
getés, majd a részt vevők: tagságunk és a vendégeink kimentek 

városunk főterére, ahol gazdakörünk erre az alkalomra asztalo-
kat bérelt. 

Sokan voltak azok is, akik elmentek a nagyszínpadhoz, ahol 
színvonalas műsorban gyönyörködhettek. Egymás követték a kivá-
ló előadók és együttesek. Közben az asztaloknál süteményekkel 
kínáltuk vendégeinket, melynek elkészítésében Farkasné Erzsike 
jeleskedett, köszönjük a fáradozását. Barátainkkal késő estig kint 
voltunk a főtéren, majd egy rövid vacsora után, vendégeink meg-
köszönték a szíves vendéglátást és hazaindultak a Vajdaságba.

Köszönjük tagságunknak és vendégeinknek, hogy városunk e 
jeles napját együtt ünnepelhettük ebben az évben is.

Fajszi Ferenc

Nemes Marcell (szül. Klein Mózes) 
műgyűjtő, műkereskedő, mecénás 1866. 
május 4-én született Jankováczon. Buda-
pestre kerülve szén- és fakereskedő lett. 
Bányavállalkozóként gazdagodott meg, s 
már az 1900-as évek elejétől foglalkozott 
műkereskedelemmel és fiatal képzőművé-
szek, művészettörténészek mecenatúrájá-
val. Negyven éves korában áttért a művé-
szi festmények, műtárgyak gyűjtésére és a 
velük történő kereskedésre. Gyorsan meg-
gazdagodott. Arról nevezetes, hogy a Szép-
művészeti Múzeumnak sok híres festményt 
és régi tárgyat ajándékozott. A kecske-
méti múzeum képtárait is az ő 80 képé-
ből álló ajándéka alapozta meg. Sokat tett 
a magyar festészet hírnevének emelésé-
ért, a fiatal tehetségek részére pedig ösz-
töndíjakat hozott létre. 1906-ban kapcso-
latba lépett Kammerer Ernővel, az Orszá-
gos Képtár igazgatójával és jelezte, hogy 
néhány hézagpótló művet óhajt ajándékoz-
ni magyar közgyűjteményeknek. 1909-ben 
a király „jánoshalmi” előnévvel nemessé és 
királyi tanácsossá emelte. Megkapta a fran-
cia becsületrend tiszti-keresztjét is. Korának 
leghíresebb festői a barátai voltak. Mányo-
ki Ádám közismert II. Rákóczi Ferenc c. 
képét ő szerezte be 1925-ben és ajándé-
kozta a Szépművészeti Múzeum számá-
ra, ma a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Szá-
mos általa adományozott kép gazdagítot-
ta a Szépművészeti Múzeumot, ezeket ma 
a Magyar Nemzeti Galériában őrzik (példá-
ul Kupeczky János, Bogdány Jakab, Orient 
József alkotásai), vagy még mindig a Régi 
Képtárban (például Karel Dujardin: Tóbi-
ás az angyallal és a hallal c. képe). Nem-
csak a fővárosi közgyűjteményeknek aján-

dékozott, hanem a kecskeméti múzeumnak 
is abból a célból, hogy létesítsenek képtá-
rat. 70 modern képet adományozott Kecs-
kemétnek, köztük Czigány Dezső, Czóbel 
Béla, Faragó Géza, Ferenczy Károly, Gulá-
csy Lajos, Kernstok Károly, Rippl-Rónai 
József, Vaszary János alkotásait. Ezen 
adományozás 1911-ben történt, Kecske-
mét díszpolgárává fogadta Nemes Mar-
cellt. Az adományozott művek ma is meg-
tekinthetők a Cifrapalotában. Számos híres 
árverést tartott Münchenben, Párizsban, 
főleg 1914 körül számos impresszionis-
ta képet és néhány Pablo Picasso képet 
is eladott. 1920-ban Nemes Marcell Mün-
chenben telepedett le, a műkereskedelem 
számára sokkal kedvezőbb volt ott a kör-
nyezet, de az itthoniakkal soha nem szakí-
totta meg a kapcsolatot, minden évben több 
hétre hazalátogatott. Továbbra is folyamato-
san ajándékozott képzőművészeti és ipar-
művészeti alkotásokat közgyűjtemények-

nek, elsősorban a Szépművészeti Múze-
umnak és az Iparművészeti Múzeumnak. 
Európai léptékű műkereskedő lévén aján-
dékozott műtárgyakat a müncheni múzeum-
nak, a madridi Pradonak, s francia múzeu-
moknak. Az első világháború után a Szinyei 
Merse Pál Társaságon keresztül a Nemes 
Marcell-díjjal illetve a Nemes Marcell ösz-
töndíjjal támogatta a fiatal magyar kép-
zőművész tehetségeket pénzjutalommal, 
hogy azok Bécsben, Münchenben, Párizs-
ban szerezzenek tapasztalatot a külföldi 
kortárs képzőművészetekről. Nemes Mar-
cell adománya El Greco Bűnbánó Mag-
dolna c. alkotása is, 1921-ben ajándékoz-
ta a Szépművészeti Múzeumnak. Ő maga 
is festegetett. 1930-ban hunyt el. 1930-ban 
betegsége miatt Budapesten megoperál-
tatta magát, az operáció jól sikerült, de pár 
nap múlva embóliában elhunyt.  Klebels-
berg Kuno a nemzet halottjának nyilvánít-
tatta a világhírű műgyűjtőt, a Szépművé-
szeti Múzeum márványcsarnokában rava-
talozták fel. A Kerepesi temetőben helyez-
ték örök nyugalomra, temetésén miniszte-
rek és más rangos személyiségek is részt 
vettek. Műveiből 1933-ban hagyatéki kiál-
lítást rendeztek a budapesti Ernst Múze-
umban. Magyar festészeti anyagának árve-
réseit szintén az Ernst Múzeumban tar-
tották meg 1933/34-ben. Jánoshalmán, a 
szülőhelyén sokat tettek a műgyűjtő és 
mecénás emlékének felélesztése érdeké-
ben. 2005. január 22-én emléktáblát avat-
tak egykori szülőháza helyén, majd 2006-
ban Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
Jánoshalmi Nemes Marcellnek „Jánoshal-
ma Város Díszpolgára Posztumusz” címet 
adományozott.

Előtérben a helyi értékek
Nemes Marcell életútja

Egyesületi Találkozó Bácskossuthfalván

Gazdakörünk a Jánoshalmi Napokon

Csaba testvérrel

Szent László nap alkalmából volt a kiskunhalasi alsóváros katolikus templom búcsúja, 
melyen Böjte Csaba ferences szerzetes mutatott be a szintmisét, melyen több jánoshalmi 
hívő is részt vett. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ny%C3%A1szat
https://hu.wikipedia.org/wiki/1900-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Emb%C3%B3lia
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A nagy meleg beköszöntével, a napot 
az anyukákkal és gyerekekkel az udva-
ron kezdjük, majd a tízórai kezdetekor 
megyünk be a foglalkoztató termünkbe. 
Ezt követően a heti rendünket figyelem-
be véve, építjük fel a napunkat. (Gyur-
mázunk, ragasztunk, festünk és vágunk, 
mesélünk és énekelünk, bábozunk és 
tornázunk… ) Júniusban Kunfehértónak 
egy természetvédelmi területére látogat-
tunk el, ahol a gyönyörű táj mellett vadka-
csákat, hattyúkat és szitakötőket szemlél-
hettünk egészen közelről. A kirándulást a 
kunfehértói játszótéren zártuk, ahol ked-

vükre játszhattak a gyerekek. Egy szerdai napon a gyerekek 
nagy örömére kapros-túrós lepényt készítettünk az anyuk-
kal, mely kivétel nélkül mindenkinek ízlett. 

Továbbra is szeretettel várunk  minden babát és anyuká-
ját 0-3 éves korig a „Nyitnikék”-be. 

Márti néni, Ági néni és Niki
Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház: 6440 Jánoshalma, 

Petőfi S. u. 35.

Mit együnk a 
nyári melegben?

A dietetikus tanácsai

A legtöbb ember étvágya a nyári melegben csökken. Ebben a három hónapokban 
szervezetünk mondhatni „takaréklángon ég”, ezért jobb, ha nem terheljük gyomrun-
kat nehéz, zsíros ételekkel. 

A magasabb külső hőmérsékletben a szervezetnek nincs szüksége annyi táplálék-
ra a hőmérséklete fenntartásához, mint nagy hidegben. Sőt, a feladat éppen a meg-
emelkedett testhőmérséklet csökkentése különböző módszerekkel (például izzadás-
sal). A tápanyagbevitel megemeli a testhőmérsékletet. A nyári hőség alatt tapasztalt 
étvágycsökkenés tehát egyfajta védekező reakció a szervezet részéről. 

Nyáron kicsit másként kell táplálkozni, mint az év egyéb évszakaiban. Kevesebbet 
és könnyebb ételeket együnk. Az idényzöldségek és gyümölcsök remek lehetősége-
ket kínálnak, hogy megszabaduljunk felesleges kilóinktól, és rostokban gazdag, vala-

mint alacsony kalóriatartalmú étkezést folytassunk. 
A szezon egyik adománya kétségkívül az uborka és a tök házasságából született 

cukkíni, amely puha héjában rejtett tápértéke és sokoldalú használhatósága miatt 
méltán népszerű a háziasszonyok körében. Most van a szezonja az A- és C-vitamin-
ban és ásványi sókban gazdag padlizsánnak, patisszonnak, sóskának és spenótnak 
is. Ilyenkor érik a piros és zamatos, likopinban gazdag paradicsom, az egyik legfon-
tosabb vitaminforrásunk, a karotint tartalmazó sárgarépa, a lecsónk nélkülözhetetlen 
összetevője, a B-vitaminban gazdag paprika, a C-vitamint, foszfort, valamint vasat 
tartalmazó csemegekukorica. A zöldségek nyári konyhánk nélkülözhetetlen kellékei. 
Készítsünk tehát ízletes fogásokat. Fogyasszuk frissen, párolva, grillezve, aszalva 
vagy szárítva, kétségtelenül érezni fogjuk a könnyű nyári étkezés áldásos hatását.

Hiába a sok nyers zöldség- és gyümölcscsoda, még nyáron sem ajánlatos csupán 
hideg ételeket fogyasztani. Ügyeljünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra, valamint nem 
utolsó sorban a változatosságra.

A táplálkozáshoz hozzátartozik az is, hogy a nyári melegben fokozott a szervezet 
folyadékigénye, ezért a napi legalább két liter folyadéknál jóval többet is érdemes 
ilyenkor elfogyasztani. 

Ha már unjuk az állandó vízivást, fogyasszunk lédús gyümölcsöket a szezon kíná-
latából. A folyadékot étel formájában is magunkhoz vehetjük. Készítsünk az aromás 

gyümölcsökből frissítő, hideg krémleveseket vagy 
házi fagylaltokat és színes, zamatos gyümölcssa-
látákat.

 A nyári gyümölcsök közül együnk minél sűrűbben 
az ásványi anyagokban, flavonoidokban és C-vita-
minban gazdag bogyós gyümölcsökből (málna, sze-
der, ribizli), de hasznos rostokat és vitaminokat tar-
talmaz a nyári alma, a körte és az őszi-, valamint 
sárgabarack is.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Életmentő üveg
Nagyon szép kezdeményezésnek tartom 

az Életmentő üveg címmel meghirdetett gyűj-
tési akciót. Élve a lehetőséggel kisfiammal mi 
is elvittük az egyik gyűjtőhelyre a felesleges-
sé vált üvegeinket. A mellékelt kép ez alka-
lommal készült.

Üdvözlettel: Kasziba Katalin
Mások szívügye, a mi szívügyünk is! Ha 

csak kicsivel is, de annál nagyobb örömmel 
segít az egész család! Ferenczi család.

A képen szereplők a sorsoláson egy-egy 
10 ezer forintos vásárlási utalványt nyertek 
a Goldmix Kft. felajánlásának köszönhető-
en, melyet a Jánoshalmi Napok megnyitó-
ján vehettek át Czeller Zoltán polgármestertől 

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj 
búzában és árpában történő kiadása 

2017. július 24-től (hétfő) augusztus 5-ig (szombat) történik.
Munkanapokon: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye:  
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

Június a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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A Gyermeknap alkalmából a Kicsinyek 
vásárát mindig nagy izgalommal rendezzük 
meg óvodáinkban, mely nagy öröm és aján-
dék is a gyerekeink számára. Már hetekkel 
előtte készítjük a gyerekeknek a vásárfiát, 
barkácsoljuk a játékokat, varrjuk a bábokat, 
fonjuk, szőjük, agyagozzuk a népművésze-
ti jellegű árukat. Az ügyes kezű szülők és a 
dajkák sütik a finom mézeskalácsot, pogá-
csát és a vidékünkre jellemző dióscukrot. 

Ebben az évben május 26-án, ha lehet 
még nagyobb odaadással készültünk, 
hiszen ellátogattak hozzánk Budapestről a 
XIII. kerület Meséskert óvoda dolgozói, hogy 
megnézzék „Jó gyakorlatunkat”, a Kicsinyek 
vásárát. A kolleganők megismerkedhettek a 
régi vásárok hangulatával, a vásárt kikiáltó 
kisbíróval, és a citerazenekarunkkal, akik a 

jó hangulat-
hoz a talpa-
lávalót ját-
szották. 

A helyszí-
neken, nem-
csak a gye-
rekek gyűjt-
hettek kraj-
cárokat az 
ügyességi, 
népi játéko-
kon át, az 
énekes, és 
környezetes 
feladatokkal, 
hanem a 

vendégek is. A felnőttek feladatai a lakóhe-
lyünk, és a régió jellegzetességeihez, mező-
gazdaságához, kapcsolódtak. 

Nagy élvezettel, a játék önfeledt örömé-
vel vettek részt a tevékenységekben az óvó-
nők. Rendkívül elismeréssel szóltak mun-
kánkról, számukra új volt ez a kezdemé-
nyezés, sok hasznos ötletet, tapasztalatot 
gyűjtöttek.

A délelőtt szakmai beszélgetéssel zárult, 
amely során megismerkedtünk egymás 
pedagógiai programjával, tevékenységeivel, 
és mi is meghívást kaptunk Budapestre a 
Meséskert Óvodába, ahová az ősz folya-
mán kívánunk ellátogatni.

Rostás Róbertné 
Óvoda vezető helyettes

A pünkösdölés, a pünkösdi király választás több éves hagyomány 
nálunk. 

Már a XIX. században is jelen volt településünkön ez a pünkösd más-
napjához kapcsolódó népszokás. 

Mivel óvodánkban mindig hangsúlyt fejtettünk a néphagyományok ápolá-
sára, azt a változatát játszuk, amit sok-sok évvel ezelőtt Komárominé Klá-
rika újított fel. 

Hogyan is zajlott ez a Gyermeklánc Óvodában? 
A kislányok közül előre kiválasztottuk a legkisebbet, aki a pünkösdi 

királyné lesz. 
A nagycsoportos fiúk az ünnepet megelőző napokban megmérkőztek 

egymással birkózásban, kakasviadalban és futásban. Akik a csoportok leg-
ügyesebbjei voltak, azok versenyezhettek a pünkösdi királyságért. 

Az ünnep napján összegyűltek a tagóvodák nagycsoportosai a Radnóti 
utcai óvoda udvarán. A kis királynét felöltöztettük fehér ruhába, fejére virá-
gos koszorút tettünk, a kezében rózsaszirmokkal teli kosár volt. Négy nagy-
lány kísérte egy feje fölé tartott fátyollal. Miközben az Elhozta az Isten piros 
pünkösd napját kezdetű dalt énekeltük, a királyné virágszirmot szórt a ven-
dégek lába elé. A végén háromszor felemeltük őt és azt mondtuk: „Ekkora 
legyen a kendtek kendere!”.

Ezután kezdődhetett a versengés a pünkösdi király címért. A végső 
győztest zöldág koszorúval koszorúztuk meg és táncot lejtett a pünkös-
di királynéval.  Ezzel ért véget ez a néphagyomány. Egy szép élménnyel 
ismét gazdagabbak lettünk. 

Mesterné Radvánszki Erika
óvodapedagógus

Hagyományőrzés a Gyermeklánc Óvodában

A tavaszt záró, nyárnyitó zöld jeles ünnepek alkalmából az Eszterhá-
zy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete a Földművelésügyi 
Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szakmai támogatása mellett 
akciófelhívást  tett közzé Zöld Óvodák, Örökös Zöld Óvodák, Ökoiskolák és 
Örökös Ökoiskolák körében „Életjelek” címmel.

Mivel intézményünk elkötelezett a Zöld Óvodai programok megvalósítá-
sa iránt, örömmel tettünk eleget e felhívásnak. 

Feladatunk volt, hogy keressük meg és fedezzük fel az óvodához leg-
közelebb eső Natura 2000-es területet, s erről mutassunk fel életjelet az 
interneten.

 Az idő rövidsége miatt, gyors 
és sokrétű szervezésre volt szük-
ség, amit úgy összegeznék, hogy 
remek példáját tapasztalhattam 
az önzetlen segítőkészségnek.

 A megvalósítás végére remek 
szervező csapat alakult ki. 

Hálás köszönetünk jeléül kívá-
nom őket felsorolni: 

A terület felkutatásában, hely-
rajzi számának meghatározásá-
ban a Kiskunsági Nemzeti Park 
alkalmazottja Kovács Sándor 
segített, ezután kértem Rostás 
Róbert segítségét, majd ő álta-
la kerültünk kapcsolatba Molnár 

Istvánnal a KEFAG Zrt. erdészével, aki kivezetett bennünket a Tájvédelmi 
területre, ami a Jánoshalma-kunfehértói erdők volt.

A gyerekek szállítását Kasziba Gábor szakoktató jóvoltából az FM ASZK, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  traktorával oldottuk meg.

A gyermekek számára nagyon hasznos, kellemes, élménnyel teli déle-
lőtt volt. Remekül szolgálta a környezeti nevelésünk környezettudatos, ter-
mészetet szerető, óvó, védő magatartás formálását, a fenntartható fejlő-
dés gyakorlását.

Bízunk benne, hogy mindezen tevékenységeink egyszer majd kama-
tozni fognak.

„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeink-
nek, ahogy kaptuk.”

(Oscar Wilde)
Molnárné Túri Mária

környezeti mk. vezető

Életjelek, ... a Gyermeklánc Óvodák környezeti programja

A Budapesti óvodapedagógusok látogatása a Gyermeklánc Óvodában
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Minden évben kétszer csatlakozunk papír és pet-palack gyűjtéshez, 
amelyet idén is a környezettudatosság és jótékonykodás jegyében szer-
veztük meg. A bevételt az erdélyi gyerekek táboroztatására fordítjuk. 

Szerencsére egyre több környezettudatos család hónapokon keresz-
tül gyűjtögeti a feleslegessé vált dobozokat, szórólapokat és egyéb ház-
tartási papírhulladékot és műanyagpalackot. Ebben a félévben 620 kg 
műanyagot és 1620 kg papírt gyűjtöttünk össze, amiket konténerekben 
szállították el az udvarunkról.

Ez fontos, mert az életünket hosszabbíthatjuk meg a Földön azzal, ha 
szelektíven gyűjtjük a hulladékot és ez által kevesebb fát vágnak ki.

Mivel ez egy nagy beruházást igénylő célkitűzés, különösen kérjük 
Önöket, hogy támogassák a gyerekek környezetvédelmi munkáját! Tisz-
telettel kérjük, hogy az ismerősök, szomszédok figyelmét is hívják fel!

Kérek mindenkit, hogyha van otthonukban feleslegessé vált PET-pa-

lack és papírhulladék, hozzák be a jánoshalmi Hunyadi János Általános 
Iskolába vagy a Gazdaboltba (Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 46.)

Vigyázzunk együtt környezetünk szépségére, ne dobáljuk a szelektív 
hulladékgyűjtők köré a palackokat, inkább AJÁNLJUK FEL JÓTÉKONY 
CÉLRA és vigyük el a DÓZSA GYÖRGY utcai Gazdaboltba! (Piroska)

Az érte befolyt pénzből gyermekeket táboroztatunk és az iskola udva-
rát szépítjük!

Köszönettel:                                Baka Orsolya
Szervező

A kéleshalmi osztály 
kirándulása

Jánoshalma külterületén a múlt század elején négy külterületi isko-
la működött. A Kéleshalom központjában található épületben ma is óvo-
da, és 1-4 összevont osztályú alsó tagozatos iskola található. Ezekkel a 
tanulókkal látogattuk meg az „agyagos úti” régi iskolaépületet. A kb. 2 kilo-
méteres séta elhagyott tanyák, selyemkórótól illatos homokbuckák, érett 
gyümölcstől roskadozó eperfák mellett vezet. A jól karbantartott épület ma 
is lakott. Biogazdaság és génmegőrző szarvastenyészet található a hoz-
zá kapcsolódó 15 ha-os területen. A barátságos jószágok, a bőven termő 
fóliák, a nap energiájával működő aszaló, a hangulatos tavacska mellett 
természetesen a szarvasok látványa volt a legemlékezetesebb a tanu-
lók számára. A gyönyörű, tiszta génállományú állatok iránt messze földről 
nagy az érdeklődés. A telep gazdája nem látja szívesen a hívatlan láto-
gatókat, de az előre bejelentkezett iskolás csoportokat bőséges tájékoz-
tatóval körbekalauzolja. 

 Filmák Endre osztályfőnök 

Mozgalmasan töltötték a tanév utolsó előtti napját iskolánk tanulói.
2017. június 14-én, szerdán a szép, napos idő kedvezett a változatos, 

színes programoknak, amiket a diákokkal szerveztünk az iskola területén. 
Évbúcsúztató napunk reggel a „Tantúrásoknak” filmbemutatóval kezdő-
dött a díszteremben, utána karaoke-val és tánccal folytatódott a program.

A folyosón és az udvaron a kisállatoké volt a főszerep, a tanulók bemu-
tathatták otthonról hozott kedvenceiket.

Informatikai termeinkben mindenki kedvére választhatott a filmek közül.
Az udvaron a sportolás öröméért osztályok közötti barátságos foci-

meccsek zajlottak.
9 órától a tűzoltóság és a rendőrség autóit nézhették meg tanulóink. A 

gyerekek nagyon élvezték és jól szórakoztak, hiszen szirénától volt han-
gos a környék. Köszönjük a segítséget a rendőrségnek és a tűzoltóság-
nak!

11 órától a motorosoké lett a focipálya és udvarunkat betöltötte a füstöl-
gő gumi illata a gyermekek nagy örömére. Köszönjük a szülőknek és volt 

tanítványainknak, hogy felejthetetlenné tették ezt a napot!
A programok során mindenki kedvére szórakozott, nagyon jól érezték 

magukat a gyerekek ezen a mozgalmas, tanításmentes napon.

DÖK patronáló pedagógus: Baka Orsolya

Hunyadi Iskola hírei
A nemzeti összetartozás napja

Magyarországon június 4-e 2010 óta a nemzeti összetartozás napja. 
1920-ban ezen a napon írták alá a Párizs melletti Nagy-Trianon Palo-

tában az első világháborút lezáró békerendszer részeként a hazánkat 
aránytalan mértékben sújtó trianoni békediktátumot.

Magyarországtól elcsatolták területének 2/3-át, lakosságának pedig 
több mint felét, az új magyar állam határain kívül pedig több mint 3 mil-
lió magyar anyanyelvű lakos rekedt.

Erről az emléknapról minden évben megemlékezünk iskolánkban, így 
tettük ezt idén is. A Hunyadi János Általános Iskola 8. G osztályos tanu-
lói egy rövid műsor keretében idézték fel a trianoni béke aláírásának 
napját, annak előzményeit és következményeit, emlékeztetve a múltra, 
amely velünk él a jelenben.

Szűcsné Szilágyi Gabriella Június 8-án rendhagyó, interaktív ének órán vehettek részt tanulóink, 
ahol a barokk korszak összefoglalása volt a téma, 150 év 45 percben.

Történelmi háttér, építészet, festészet, szobrászat, találmányok, de ter-
mészetesen a kiemelt téma a zene volt.

Közös énekléssel, furulyakísérettel vettek részt aktívan a diákok, és ter-
mészetesen a „hangszerek királynőjével”, az orgonával is megismerkedtek.

Czipták Bálint trombitán kísérte a mindkét iskolából résztvevő közönséget.
Köszönetet mondunk Sándor Atyának, aki lehetővé tette, hogy a templo-

mot hangversenyteremként használjuk, köszönet a Kántor Uraknak a cso-
dálatos orgonamuzsikáért, a kollégáknak a segítségért, és a fegyelmezett 
közönségnek az aktív részvételért.

Patocskainé V. Klára ének tanár

BAROKK BARANGOLÁS A TEMPLOMBAN

PET-palack és papírgyűjtés iskolánkban

Tanévbúcsúztató diáknap a Hunyadiban
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Tanévzáró
A tanévzáró ünnepélyünkön a kiemelkedően teljesítő tanulóknak igaz-

gató úr jutalmakat adott.
Alsó tagozaton négy évig kitűnő volt és oklevelet és könyvjutalmat 

kapott
DÁGI PETRA, DERVADERICS PETRA, DUDÁS TAMÁS, MISKOLCZI 

SZONJA, MISKOLCZI REGINA, PENCZINGER ADRIÁN, ZÁMBÓ LUCA, 
BALÁZS DITTA DORKA, KOLOMPÁR SZANDRA.

Felső tagozaton kitűnő bizonyítványáért elismerő oklevélben és könyv-
jutalomban részesült Bogdán Hanna, Dági Beatrix, László Alex, Németh 
Anna Sára, Szakály Zita, Somogyi Anna Virág, Balázs Jázmin, Fenyve-
si Medárd, Vörös Adrián.

Oklevelet és könyvjutalmat kapott Bogdán Hanna 5. a osztályos tanuló 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos és Európa Bajnokságán 
való szereplésért,  Vörös Adrián 6. c osztályos tanuló, aki a Zrínyi Ilona 
Matematika Versenyen iskolánk legeredményesebb tanulója volt, Németh 
Anna Sára 5. a osztályos tanuló a Tudásbajnokság tanulmányi versenyen 
anyanyelvből elért bronz, matematikából elért ezüst fokozatáért.

Tanévzáró ünnepélyünkön búcsúztunk nyugdíjba vonuló kollégáinktól. 
Hogy kik ők, azt a következő számunkban tudhatják meg

Hunyadi Iskola hírei

A Jánoshalma Anno egy 
hiánypótló kiadvány, egyedi-
ségét tekintve kiválóan alkal-
mas a múltunk előtt való tisz-
telgésre, helytörténeti isme-
reteink bővítésére, illetőleg 
családtagjaink, barátaink 
számára ajándékozás céljá-
ból. 

A Jánoshalma ANNO kiad-
vány megvásárolható a Pol-
gármesteri Hivatal titkársá-
gán Petróczky Ferencné, 
Szűcs Lászlóné és Maráczi 
Nóra munkatársaknál.

Megvásárolható helyi 
értékeket bemutató 

kiadványok

Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődé-
sű cégek, magánszemélyek támo-
gatásával a Jánoshalmáért Alapít-
vány jelentette meg 2013-ban Sza-
bó Sándor tanár úr  A Jánoshalmi 
labdarúgás aranykorának krónikája 
című könyvét, mely egyéni élmények-
kel kiegészítve a jánoshalmi labdarú-
gás aranykorát mutatja be krónika-
szerűen. 
A  Jánoshalmáért Alapítvány Kurató-
riuma a könyv értékesítéséből befolyt 
összeget a Jánoshalmi Futball Club 
(JFC) támogatására fordítja. 
A kötet megvásárolható a könyvtár-
ban

Hagyományainkhoz híven a június 15 utáni szombaton búcsúztunk el 
ballagó nyolcadikosainktól. Idén három tanulócsoportban 49-en végeztek 
iskolánkban. Két szempontból is érdekes volt az idei búcsúzás. Most balla-
gott először lovári tagozatos osztályunk és utoljára „kisgimis” osztály.

Iskolában számos csodát élhettünk meg az elmúlt 8 év alatt. Voltak 
nagyon nehéz pillanatok, de ezeken mindig sikerült átlendülnünk, mert igye-
keztünk tudatosítani tanítványainkban, hogy minden csodának látszó törté-
nés mögött egy varázsló áll, és ez a varázsló nem más, mint az emberi aka-
rat. Mert a dolgok nem kívül kezdődnek, hanem belül, a lélekben. Nem a 
láthatóban, hanem a láthatatlanban. Ebben a szellemben igyekeztünk taní-
tani, nevelni tanítványainkat. Most itt az út végén mondhatom, hogy meg-
történt a varázslat, a csoda. Nyolc évvel ezelőtt az akkori intézményveze-
tő – Somogyiné Sági Piroska – egy nagyszerű ötlettől indíttatva elindította 
iskolánkban a roma nemzetiségű osztályt. Nagyon sok emberi tényező szólt 
egy ilyen jellegű osztály létrehozása mellett. Az eredmények minden tekin-
tetben igazolják a megvalósult ötlet nagyszerűségét. Örömmel tájékozta-
tom Önöket, hogy a 9 fős roma nemzetiségi osztály tanulói közül öt gyerek 
nagy sikereket ígérő útra léphet szeptembertől. Ők ugyanis a pécsi Gandhi 

Gimnáziumban teljes ösztöndíjasként tanulhatnak tovább az „Arany János 
– program” keretén belül.

A másik két osztály diákjai is valamennyien megtalálták a tovább vezető 
utat. Tanár, szülő és gyerek mesterhármasából születhetett olyan eredmény 
az ő esetükben is, amelyre büszke lehet gyerek, szülő és tanár egyaránt. 
Szeptembertől gimnáziumok, szakgimnáziumok várják tanítványainkat. 

A ballagáson a következő díjak, elismerések kerültek átadásra:
Az Invokáció Alapítvány részéről pénzjutalmat és Hunyadi-díjat kapott 

Kőszegi Szabolcs 8. G osztályos tanuló 8 évi kitűnő tanulmányi ered-
ményéért és a B1-es DSD I szóbeli német nyelvvizsgáért.

Hunyadi-díjat kaptak szóbeli német nyelvvizsgáért Horváth Veronika, 
Vaski Virág, Winter Judit, Juhász Dzsenifer, Barna Loránd László 8. g 
osztályos tanulók.

Elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesültek:
Szőke János a 8. a, Kolompár Zsanett, Kurucz Bianka, Kurucz Mária 

Ramóna 8. b, Kőszegi Szabolcs, Szilasi Emma, Szemlics Dániel, Vaski 
Virág, Winter Judit, Szegedi Angéla Ninetta és Horváth Dániel 8. g osz-
tályos tanulók.

Ballagás a Hunyadiban
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Foci házibajnokság

Minden évben április és május hónapokban rendezzük meg iskolánkban 
a foci házibajnokságot. Ezen külön az alsó és külön a felső tagozatos osz-
tályok mérkőznek meg egymással, körmérkőzésekkel. Ilyenkor hetekig foci-
lázban ég a suli: a focisták taktikákat keresnek, edzenek, készülnek a nagy 
meccsekre, az osztálytársak pedig a pálya széléről lelkes szurkolással buz-
dítják őket a gólszerzésre. Azt, hogy nemcsak a fiúk űzik szívesen ezt a 
sportágat, az is bizonyítja, hogy lányok is játszottak a csapatokban. Végül 
a legtöbb meccset megnyerő osztály kapja meg a vándorserleget, amelyet 
a tanévzáró ünnepségen ad át az iskola igazgatója a csapatkapitányoknak. 
Ebben a tanévben az alsó tagozatból a 4.a osztály, míg a felső tagozatból 
a 8.b osztály veheti át év végén a serlegeket.

Komáromi Róbert

Falunapi kupa
2017. június 9-én, pénteken, iskolánk felső tagozatos lány és fiú focicsa-

pata meghívást kapott Borotára, a Falunapi Labdarúgó Tornára. A környék-
beli településekről is szívesen jöttek el a tanév utolsó versenyére. Mindenki 
lelkesen küzdött azért, hogy még a vakáció kitörése előtt szép eredmény-
nyel gazdagíthassa iskoláját. A fiúk mezőnye erős volt, csapatunk kemény 
meccseket játszott az ellenfelekkel. Ők az 5. helyen végeztek. A csapat tag-
jai: Strobán Dániel, Kovács Kristóf, Mike Márk, Csámpai Kristóf, Bogdán 
Martin Zoltán, Horváth József. A lányok egy összeszedett, magabiztos és 
ügyes játékkal végül megszerezték az 1. helyet. A játékosok: Kecskés Noé-
mi, Kenderesi Kíra, Kis Bianka, Hugyi Barbara, Agócs Melánia, Herczeg 
Kinga. Gratulálunk nekik!

 Komáromi Róbert

Búcsúzó nagycsoportosok

Az idei év júniusában újra elérkezett a nagycsoportos gyermekek búcsú-
zása. Az óvoda épületét ünnepi hangulat lengte be. Az óvó nénik és a gyer-
mekek is vegyes érzelmekkel várták ezt a napot, hisz ez az utolsó együtt 
töltött óvodai ünnep. A ballagó gyermekek először a délutáni tehetséggon-
dozás keretében működő zeneóvodai és a játékos angol foglalkozások 
keretében elsajátított ismereteikről adtak számot. A kézműves foglalkozá-
sokon készült alkotásokból készült kiállítás várta a vendégeket és a gyer-
mekeket. A nagycsoportosok az óvodába lépéstől az iskolába indulásig 
számos ismerettel gazdagodtak, mondókával, dallal, dalos játékkal, vers-
sel ismerkedtek meg, amelyből egy kis ízelítőt kaphattak a vendégek. A 
műsor végén az óvó nénik átadták a tarisznyákat óvodásaiknak, ezzel útra 
bocsájtva őket. A gyermekek elmondták búcsúzó verseiket, és ballagó dalo-
kat énekelve járták körbe az óvoda udvarát.  A szülők, rokonok elérzéke-
nyülve, néhányan könnyes szemekkel gondolták végig, hogy immár isko-
lába indul „most született” gyermekük. A gyermekeket a műsor után torta 
és szörp várta. Elkezdődik életük egy új szakasza, de reméljük, hogy a sok 
szép emléket, élményt soha nem felejtik el. Sok sikert, örömöt kívánunk a 
leendő első osztályosoknak és szüleiknek egyaránt.      

Csima Edit

Ballagás
Június 11-én vasárnap a tíz órakor kezdődő szentmise és az azt követő 

műsor keretében végzőseink elbúcsúztak intézményünktől. Tamás Sándor 
atya, az osztályfőnökök és Gyetvainé Kaszás Eszter útravaló gondolatai-
val hagyták el iskolánkat diákjaink. A ballagás fontos eseménye a Pro Meri-
tis díj átadása, melyet Kiss Györgyné alapító igazgatónő, Menyhárt Sándor 
plébános atya és Gyetvainé Kaszás Eszter igazgatónő nyújtott át a díjat 
kiérdemlő nyolcadikos tanulóknak. Nyolc éven keresztül kitűnő tanulmá-

nyi eredményéért részesült jutalomban Dobos Zsófia és Kosóczki Balázs; 
Büszkeségünk cím tulajdonosa pedig Mike Márk lett.  A Pro Scola díjjal Kiss 
Györgyné alapító igazgatónő munkásságát köszöntük meg, aki egész éle-
tében és munkájában az intézmény fejlődését tartotta szem előtt. Ezúton 
is hálánkat fejezzük ki odaadásáért, örökös gondoskodásáért. Jutalmakat 
vehettek át a következő tanulók is:

Czipták Bálint jó tanulmányi eredményéért és az iskolai rendezvénye-

ken nyújtott szerepléseiért, Csima Natália jeles tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért, Dobos Zsófia kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és a versenyeken 
elért kimagasló eredményeiért, Mamuzsics Brigitta kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, Mamuzsics Viktória

kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szor-
galmáért, Mike Márk kitűnő tanulmányi eredményéért és a versenyeken 
elért kimagasló eredményeiért, Takács Csenge jó tanulmányi eredményé-
ért és példamutató szorgalmáért, Agócs Melánia jó tanulmányi eredmé-
nyéért, példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért, Kosóczki 
Balázs kitűnő tanulmányi eredményéért és a versenyeken elért kimagas-
ló eredményeiért.

A SZENT ANNA ÉREM ARANY FOKOZATÁT KAPTA: CSIMA NATÁLIA 
közösségi munkájáért, KOSÓCZKI BALÁZS versenyeken elért eredménye-
iért és példamutató magatartásáért.

Az asztalitenisz házibajnokság aranyérmese  Kovács Kristóf lett, ezüs-
térmese pedig Vida Dávid. 

A díjazottaknak gratulálunk, végzőseinknek további sikeres éveket kívá-
nunk az élet minden területén.

Szente Mariann

Tanévzáró ünnepség 
a Szent Annában

„Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.”
                      Csukás István: Tanévzáró 

Június 20-án kedden délután 17 órakor minden diák nagy örömére Gyet-
vainé Kaszás Eszter igazgatónő bezárta a 2016/2017-es tanévet. Ebben az 
évben 289 diáknak állított ki az intézmény bizonyítványt.

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,15. Diákjaink 21,5%-a, azaz 63 gyermek ért 
el kitűnő tanulmányi eredményt. A magatartása a tanulók 55%-ának példás, 
30%-ának jó, szorgalma 44%-nak példás, 40 %-nak jó.

A tanév során 92 tanulónk 11-féle megmérettetésen mutatta meg tehet-
ségét.

Menyhárt Sándor plébános atya, iskolánk lelki vezetője intézményünk 
hitéletéről szólva jutalmat adott át a hűségesen szentmisére járó tanulók-
nak, a ministránsi szolgálatot teljesítőknek, valamint a zenekar tagjainak, 
akik áldozatos közreműködésükkel a vasárnapi szentmiséket szebbé, szín-
vonalasabbá tették. 

Az idei tanévben alsó tagozaton 16 tanuló, felső tagozaton 13 tanuló 
vehette át az egész éves munkájáért járó, jól megérdemelt kitüntetést, a 
Szent Anna érem bronz, ezüst és arany fokozatát.

Jutalmazottak voltak még az asztalitenisz és a futball házibajnokságon 
eredményt elért diákok.

Köszönet  Főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános atyának a diákok 
és pedagógusok lelki vezetéséért, Molnár István erdész úrnak, a Szülői 
Közösség elnökének áldozatos munkájáért, Ádámné Brecska Máriának, az 
iskola védőnőjének egész éves odaadó gondoskodásáért. 

Az ünnepség szebbé tételéhez hozzájárultak az elsős nebulók, akik egy 

vakációváró verssel búcsúztak az iskolától. Felkészítőjük Haugné Szatmá-
ri Lívia és Simityné Mészáros Judit voltak. 

Filmák Endréné 4. osztályos angolosai erdőről, fákról, madarakról éne-
keltek, melynek zenei kíséretét Mészáros Gábor komponálta.

Komáromi Róbert ugrókötelesei egy vidám vakációt ígérő produkcióval 
zárták a műsort.

Csapóné Sarok Enikő

EGÉSZség-léptek – Határtalanul
Tanulóink egy olyan utazáson vettek részt, amelynek során átélték az 

egészség fogalmát a szó többféle értelmében: a szétszakított nemzet tag-
jainak együvé tartozását, a testi és a lelki egészséget. A kirándulás nem 
csak ismeretszerzés volt, diákjaink sok-sok élménnyel és tapasztalattal 
gazdagodtak. 

A program során ellátogattunk Arany János szülőföldjére. Ismerete-
ket szereztünk Szejkefürdő borvizéről, a székelykapuk alatt felsétáltunk 
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Orbán Balázs emlékhelyéhez, Farkaslakán pedig megkoszorúztuk Tamá-
si Áron sírját. 

Megcsodáltuk Erdély gyönyörű természeti képződményeit: Tordán 
lementünk a sóbányába, túráztunk Tekerő-patakon, megismerkedtünk a 
Súgó barlang kialakulásával, természeti értékeivel, a teljes sötétséggel. 
Ámulattal töltött el minket a Gyilkos-tó és a Békás-szoros látványa. Zetel-
akán átsétálunk a víztározó gátján, s lenyűgözött bennünket a Libán-tetőn 
található andezit bánya gigantikus méreteivel. Egy csodás délutánt tölthet-
tünk Csicsaj-dűlőben túrákkal, játékkal, valamint a medve élőhelyének, szo-

kásainak tanulmányozásával, informálódtunk a Natura 2000 programról. 
Érdekes és hasznos ismereteket szereztünk a Tarisznyás Márton Múze-

umban a teremtett világ kőzetcsodáiról és a helyi népviseletekről, a Mikó 
várban pedig a vár történetéről, Erdély néprajzáról. Korondon tevőlegesen 
megismerkedünk a taplász és fazekas mesterséggel.

Istennel való kapcsolatunkat mélyítettük a csíksomlyói Mária Kegytemp-
lomban, a Makovecz Imre tervezte Millennium-templomban és Gyulafehér-
váron a székesegyházban.

Megismerkedtünk Gyergyóújfalu hetedikes tanulóival közös játék és 
táncház révén.

A kirándulás zárásaként ellátogattunk Böjte Csaba dévai gyermekottho-
nába, ahol a Máltai Szeretetszolgálat adományának átadása után megte-
kintettük a kolostor épületét, és tájékoztatást kaptunk Csaba testvér „gyer-
mekeinek” életéről.

Tanulóink életre szóló élményekkel gazdagodva tértek haza az öt napos 
kirándulásról.

Sörös Anita

Az FM ASzK jánoshalmi székhelyén az idei tanévben öt szakmában 
vizsgáztak a diákok. A vizsgákat május 13-án írásbelivel kezdték meg tanu-
lóink. Nagy izgalommal várták, hogy bemutathassák a független vizsgabi-
zottságnak, milyen szakmai ismereteket szereztek az elmúlt évek során.

A gyakorlati és a szóbeli vizsgákat a mezőgazdasági gépjavító szak-
mát tanulók május végén kezdték meg. A tizennégy tanuló május 23.-
én adott számot a tudásáról. A gyakorlati vizsgatételek között szerepelt 
a mezőgazdasági erőgépjavítás, a mezőgazdasági munkagépjavítás, a 
mezőgazdasági gépjavításhoz szükséges forgácsolási és a lakatosipari 
ismeretek. A gyakorlati és szóbeli vizsga feladatokat a tanulók mindegyike 
eredményesen teljesítette.

A gazda szakmából vizsgázó huszonkét diák részére a gyakorlati és a 
szóbeli vizsga május 30-31-én volt. A tanulóknak állattenyésztésből, kerté-
szetből növénytermesztésből és gépüzemeltetésből kellett bemutatni tudá-
sukat. A tanulók az elvárt szinten produkáltak és mindannyian megfeleltek 
a vizsgakövetelményeknek.

A falusi vendéglátó tanulónak június első napján kellett megoldania a 
szakmai jellegű feladatokat. A vizsga itt is, mint a többi szakmánál össze-
tett, magába foglalja a vendégek fogadását, ellátását és a programok szer-
vezését. Ez a kilenc tanuló duális képzés keretein belül végezte a szak-
mai gyakorlatát a Király Lovastanyán. A három tanévből kettőt a vállalko-
zás telephelyén töltött, ahol a napi feladatokon keresztül készítették fel őket 
a záróvizsgára. A szakmai vizsgát is itt szerveztük meg. Finom ételeket 
készítettek. Leginkább a bácskai töltött káposzta, régi recept alapján készí-
tett húsgombóc leves, jánoshalmi kapros túros lepény nyerte el a vizsga-
bizottság tetszését. A vizsgabizottság tagjai szerint a tanulók felkészülten 
érkeztek a vizsgára, amiről az eredmények is tanúskodnak. 

Mezőgazdasági gépész szakmából két osztály tanulói végeztek. A tanu-
lók gyakorlatban és szóban mutathatták meg a tudásukat június 7.-én és 
8.-án. Bizonyították, hogy alkalmasak a szakma gyakorlására. A vizsgázók-
nak gyakorlatból mezőgazdasági erőgép javításból, mezőgazdasági mun-
kagép beállítás, javítás karbantartás és üzemelésből, anyagmozgatógép 
kezelésből és önjáró betakarítógép kezelésből kellett bemutatni hozzáérté-
süket. Június 8.-án 22 fő vizsgázott, a legrosszabb eredményt elért vizsgá-
zó is közepes szakmunkás bizonyítvánnyal hagyta el az iskolát. 

Örömünkre szolgált, hogy a vizsgabizottság elnöke szerint a nálunk 

végzett diákokkal lehetett valódi szakmai beszélgetést folytatni. Elmondta, 
hogy magasabb szintű ismereteik vannak, mint más iskolában a techniku-
si vizsgára jelentkezőknek.

A mezőgazdasági gépésztechnikusok számára a gyakorlati vizsga 
június 13.-án kezdődött. A húsz végzősnek a szakképesítés megszerzé-
séhez mezőgazdasági erőgépjavítás a mezőgazdasági munkagép beál-
lítás, javítás karbantartás és üzemelésből, a mezőgazdasági gépjavítás-
hoz szükséges forgácsolási és lakatosipari ismeretekből kellett helytáll-
nia. A szóbeli a gyakorlati tevékenységgel párhuzamosan zajlott. A vizs-
gák szintén jól sikerültek, a nap végén mindenki „OKJ-s kék bizonyítvány-
nyal” a kézben távozhatott.

Az intézményünkben az idei szakmai vizsgákon megjelent vizsgaelnö-
kök mindegyike elismerően nyilatkozott a vizsgaszervezésről, vizsga lebo-
nyolításáról és a tanulók felkészültségéről. 

A végzett tanulóinknak nagy része már a vizsgát követő napokban mun-
kába állt. Legtöbbjük azon a helyen került alkalmazásba, ahol a szakmai 
tanulmányai során az összefüggő nyári szakmai gyakorlatát töltötte. Vég-
zett szakmunkásaink egy része otthon, a családi gazdaságban dolgozik. 
Mások pályáznak a fiatal gazdatámogatásra, vagy saját gazdaságot kíván-
nak indítani. Volt technikus tanulóinkat szívesen alkalmazzák a bajai szék-
helyű AXIÁL Kft-nél is. 

A végzett tanulóink egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy hasznos volt a 
jánoshalmi mezőgazdasági szakképző iskolában eltöltött négy, három vagy 
a két év, mert a többségük talált olyan munkahelyet, ami biztos megélhe-
tést adhat 
számukra.

Mg. Szakképző híre
Sikeres szakmai vizsgák a Szakképzőben

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151, 
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

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

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

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán www.pézé.hu
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. június hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

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

(Szt. Bernát)
  Nagy  Zsolt ügyvezető

Liliom Pálné (1929)  Kiss István (1935) 
Börcsök Sándor (1931)  Kisföldi László  (1937)

Vajzer Ferencné (1933)
Horváth Frigyesné sz. Barta Terézia (1942)

Vass Istvánné sz. Nagy Mária (1932)
Bagóczki Józsefné sz. Végel Erzsébet (1947)

Kővári Ferencné sz. Kolompár Gizella (1955)
Börcsök Sándorné sz. Nagy Zsuzsanna (1930)
Horváth Józsefné sz. Jegyugya Margit (1923) 

JÚLIUSI AKCIÓJA
Szalagfüggöny 

(100 x 200 cm): 299.-
Silan öblítő  

(2 liter): 799.-
Napozógyékény 

 (60 x 180 cm): 369.-
Légyfogó papír: 49.-

Az akció  
2017.július  

6-tól -20-ig tart!

2017.  
július 19-én 
lesz vásár

Faddi Szabolcs közterületfelügyelő   
telefonszáma: 06-30/565-37-58 

Családi ház eladó Jánoshalma, Deák F.  utca 65. 
 Érd.: 06-30/687-5941 vagy 06-70/327-9160

Júliusi ajánlatunk!
Halasi utcai Hangya ABC-ben és a Nonstop ABC-ben
Arany Fácán sör dobozos 0,5l Alk.4%(V/V) 179-Ft/db (358-Ft/l)
Aro étolaj 1l 385-Ft/db 
Tuc keksz többféle 100g 199-Ft/db (1990-Ft/kg)
Clin ablaktisztító pumpás ut. 500-750ml 369-Ft/db (492-738-Ft/l)

Görög és Sárgadinnye kapható!
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2017. júniuis hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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!

Kiss Máté élt: 88 évet
Farkas Imre élt: 82 évet
Hajdú Imréné  
sz: Horváth Erzsébet élt: 92 évet
Balázs Frigyesné  
sz: Szerencsés Emma élt: 85 évet
Kasziba Sándor élt: 77 évet
Bánfi János élt: 76 évet

Szili István  élt: 81 évet
Blazsanyik István élt: 62 évet
Takács Jánosné   
sz: Jagodics Mária Franciska élt: 83 évet
Nagy Ferenc  élt: 68 évet
Takács Lajos élt: 75 évet
Tóth István Lászlóné  
sz: Híz Klára Franciska élt: 68 évet

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

Emlékezés

Olyan szomorú nélküled lenni, Téged mindenütt hiába keresni, Téged 
várni, Ki már nem jön többé . Szeretni fogunk mindörökké

Szerető családod

“Nektek hagyom, ha innen elmegyek
 E búcsúzót, jövendő emberek!” 
(Juhász Gyula) 

ZSEMLYE IMRE  
alezredes

halálának 1. évfordulójára

Emlékezés 
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”

Emlékeznek 

Varmuzsa Imre
halálának 1. évfordulójára. 

Szerető  családjai

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. Tel.: 
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

kedd,csütörtök1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon
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Megrendeztük június 8.-án a III. Jánoshalmi Métabajnokságot, melyre 
idén 2 csapat jelentkezett. A lejátszott 3 mérkőzést 2-1 es arányban a Méta 
Téma – Csajok csapata nyerte a Méta Téma – MétA csapatával szemben. 
A csapatokon kívül a bajnokságra több érdeklődő, szemlélődő is kilátoga-
tott, akiket igyekeztünk bevonni a játékba is.

Ismét Katymárra látogattunk június 28.-án, ahol 8-15 éves fiataloknak 
mutattuk be a méta játékot a Segítőház sporttáborához kapcsolódva. Az 
eseményen 30 gyerek vett részt és lelkesen, kitartóan játszottak a nagy 
meleg ellenére is. Ez úton is köszönjük a meghívást és a vendéglátást a 
Katymári Segítőház vezetőinek.

Részt vettünk a Jánoshalmi Napok programsorozaton, melynek alkalmá-
val megragadtuk az alkalmat, hogy ismét bemutatkozzunk a nagyközönség 
előtt. Az Erdélyi Hagyományokért Egyesülettel közösen alkottuk meg instal-
lációnkat, melyen az egyesület és a csapat életét mutattuk be képek, vide-
ók, bemutatók és a játékhoz használt eszközeink segítségével. Sokan láto-
gattak el hozzánk, és dicsérték meg elért eredményeinket, összetartásun-
kat. Az esti órákban a játszótéren és a parkban számháborút szerveztünk 2 
csapat részvételével. A bemutató és a játék mellett vacsorával is ünnepel-
tük a jeles eseményt, melyet a plébánia udvarán készítettünk el.

Jánoshalmi Méta Téma

Hírek  JFC házatájáról A női labdarúgás ünnepe Jánoshalmán
Ez úton értesítjük a tisztelt sportszerető lakosságot, hogy  az elké-

szült élőfüves  labdarúgópálya avató ünnepsége, s a pályaavató mérkő-
zések július 23-án lesznek.

16. órakor a Ferencváros bajnok női csapata a Jánoshalmi FC U-21-
es csapatával játszik, majd ezt követően a Ferencváros öregfiúk a JFC 
öregfiúkkal mérkőznek 18 órától. 

Remélhetőleg az időjárás  velünk lesz, s emlékezetes, színvonalas 
találkozókat láthat minden érdeklődő.

További híreink: 

A felnőtt csapatunk július 1-től megkezdte a felkészülést. Csapatunk 7 új 
játékossal erősödött. Vezetőedző: Florin Nenad, érkező játékosok: Balázs 
Dávid, Balázs Árpád, Jesic Alekszander, Stojanovic  Vejlko, Stojanovic 
Milos, Farkas Dávid, Andelic Nemanja. 

A nyári felkészülés keretén belüli edzőmérkőzésekre nehéz ellenfelekkel 
kötöttünk megállapodást. Így először Szekszárd, majd Mórahalom, s végül 
Paks II csapatait látjuk vendégül. Bízunk benne, hogy a bajnokság  kez-
detére felgyógyul sérüléséből Szabó Szilárd is, és erős, harcos felfogású 
együttessel kezdhetjük az új idényt.

Horváth Mihály
elnök

Ünnepelni jöttek össze június 17-én az „Aranybácskás” Labdarúgó 
lányok az Irodaház és Szálláshely (volt Diákotthon) zöld termében. Eljöttek 
még szép számmal vendégek, illetve támogatók.

Miután Ferenczi László Elnök megnyitójában szólt a bajnokságról, vázol-
ta a jövő képet.

Izgalmas bajnokságon vagyunk túl, amit lányaink megnyertek. Valóban 
történelmet írtak, hiszen a bajnoki arany mellett kétszeres kupagyőztesek 
is! Már csak hab a tortán, hogy a különdíjakat is begyűjtöttük (gólkirálynői 
illetve legjobb kapus).

A jövőről annyit, hogy játékosaink maradnak, sőt, a keret bővül.
Így a 2017-2018-as bajnokságban a cél nem lehet más, mint újból az 

első hely megszerzése!

Ezután következett az arany érmek kiosztása, a kupa átadása, valamint 
a különdíjjak odaadása. Az MLSZ részéről Vanó Sándor úr jött el és mél-
tatta az elért eredményeket valamint további sok sikert kívánt miután az 
érmeket átadta.

A lányok, illetve a vendégek is kaptak az elkészült tabló egy kicsinyített 
A/4-es nagyságú színes másolatából.

A csapatkapitány által bontott pezsgőt a játékosok a kupából fogyasztot-
ták el. Boldogok voltak és örömük határtalan volt.

Mindezek után következett a vacsora. A vaddisznó pörkölt igazán finom-
ra sikerült, erre garancia volt Kiss Gyuri szakácstudománya, aki egyszerű-
en nem tud hibázni.

Arany Bácska Vezetősége.

KÉZILABDA 
HIRADÓ !

 

HURRÁ  NYARALUNK,  
PIHENÜNK !

 MINDENKINEK  
KÍVÁNUNK  KELLEMES  

NYÁRI  SZÜNIDŐT !
 RM.

Az Agroprodukt Kft. 
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj búzában és 
árpában történő kiadása 

2017. július 24-től (hétfő) augusztus 5-ig (szombat) történik.
Munkanapokon: 700–1200 és 1300–1600

Szombat: 700–1200

A kiadás helye:  
Agroprodukt Kft. Mélykúti úti major

VI. Aerobic és Hastánc Gála

A jánoshalmi KTÉ Fitness aerobicosai valamint a Shalima Hastánc csoport táncosai 2017. június 24-én ismét felejthetetlen műsorral örvendeztették 
meg közönségüket. A nézők, szülők és a szervezők is egyetértenek abban, hogy az idei Gála talán még a tavaly előtti Orosz est sikerét és színvona-
lát is felülmúlta. 

Találkozzunk 2018-ban!

 Egy jó ügyért futottak a helyi sportolók a Lajkó Mónikáékkal. A Fehér 
Liliom Hospice Alapítvány számára gyűjtenek az út során adományokat, 
hogy segítsenek a súlyos betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápo-
lásában, gondozásában

Csapatmunka
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Anya köny vi hí rek

született:
2017. június hónapban

Házasságot kötött

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

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, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Csámpai Albert Péter (Anyja neve: 
Kolompár Henrietta), Csámpai Regina 
(a.n.: Kurucz Anita), Agócs Aida (a.n.: 
Sipka Regina).

 Magyar görögdinnye óriási akcióban!
Kristálycukor 1/1     250,– Ft
Ásványvíz 1,5 liter     49,– Ft-tól
UHT tej 1/1     159,– Ft
0,5-ös dobozos sör    125,– Ft-tól

Az akció a készlet erejéig érvényes! Maruzsa Tünde – Kovács Andor
Márton Veronika – Kárász Tamás

Harczi Aliz – Balogh Péter
Mészáros Bettina – Nagy Mihály

Szatmári Csilla Anasztá-
zia – Dobos László

Burai Andrea – Kolompár Miklós

Or vo si ügye let
2017. július: 7. Dr. Csoboth Johanna, 8. Dr. Kis-

honti Attila, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Kovács 
Tamás, 11. Dr. Podobni Ágnes, 12. Dr. Szűcs Kornél, 
13. Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr. Mikó Attila, 15. Dr. Mikó 
Attila , 16. Dr. Mikó Attila, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. 
Dr. Podobni Ágnes, 19. Dr. Szűcs Kornél, 20. Dr. 
Szűcs Kornél, 21. Dr. Szűcs Kornél, 22. Dr. Szűcs 
Kornél, 23. Dr. Szűcs Kornél, 24. Dr. Kishonti Attila, 
25. Dr. Podobni Ágnes, 26. Dr. Szűcs Kornél, 27. Dr. 
Szűcs Kornél, 28. Dr. Szűcs Kornél, 29. Dr. Szűcs 
Kornél , 30. Dr. Szűcs Kornél, 31. Dr. Szűcs Kornél.

 Augusztus: 1. Dr. Podobni Ágnes , 2. Dr. Szűcs 
Kornél, 3. Dr. Szűcs Kornél, 4. Dr. Mikó Attila. 

Ellátási területe: 
Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te. 

Ideje:
 munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig 

Hét vé gén és ün nep nap okon: 
pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól 

hét főn illetve az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei:

 Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és 
Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:
Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben 

ve he tő igény be!

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

Rendőrségi hírek

Végre itt a jó idő, rengetegen veszik 
elő a biciklijüket és vágnak neki a kör-
nyék felfedezésének. A kerékpárok hasz-
nálatának azonban nagyon szigorú sza-
bályai vannak és nagyot tévedünk, ha 
azt hisszük, hogy úgysem büntetnek 
meg.

Megbüntetnek, ha megszegjük a szabá-
lyokat és gigantikus bírságot is fizethetünk, 
ha hibázunk. A bírság mértéke elérheti akár 
a 300 ezer forintot is.

A legkisebb helyszíni bírság 5 ezer forint, 
a legnagyobb 50 ezer forint, leggyakrabban 
a bicikli irányváltoztatására vonatkozó sza-
bályokat szegik meg, illetve hiányos a jár-
mű kivilágítása. Ha fél éven belül kétszer 
büntetnek meg, akkor akár már 70 ezres 

bírságot is kiszabhatnak ránk.
Ha szabálysértést követünk el, abban az 

esetben a rendőrség dönt első fokon, eset-
leges jogorvoslat esetén pedig a bíróság 
fog dönteni, ebben az esetben a bírság, 
akár elérheti a 300 ezer forintot is.

A KRESZ alapján a kötelező felszere-
léseknek meg kell lenni a kerékpáron, 
ezek pedig a következők:
1. könnyen kezelhető, megbízható kor-

mány
2. két, egymástól független fékrendszer, 

mely száraz és nedves időben is meg-
bízható

3. csak csengő hangot adó jelzőberen-
dezés

4. elöl fehér vagy kadmiumsárga fényszó-

ró, legalább 150 méterre világító hely-
zetjelző

5. hátra piros fényt adó, legalább 150 
méterről látható helyzetjelző lámpa

6. elöl fehér, hátul piros fényvisszaverő 
háromszög 1-1 darab, vagy akár 2 db 
hátul, szimmetrikus elhelyezéssel

7. legalább az első keréken, legalább 2db 
küllőprizma, mindkét oldalra működő 
fényvisszaverővel

8. az első fehér vagy kadmiumsárga és 
a hátsó lámpa a biciklit hajtó embe-
ren is lehet

9. fényvisszaverő mellény viselete köte-
lező, ha lakott területen kívül úttesten, 
leállósávon, útpadkán közlekedik Gála Étterem 

és Pizzéria
Értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy  

július 31-től augusztus 7-ig  
technikai okok miatt az étterem  

ZÁRVA tart.
Nyitás: 2017. augusztus 8-án,  

kedden 10 órakor. 
Megértésüket köszönjük!

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 370. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő 
kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott* gyanúja 
miatt Sz. N. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen 
aki 2017. április 7 23 óra és 2017.április 8. 22 óra közötti időben 
6440 Jánoshalma, külterületen található tulajdonában lévő birkaho-
dályból annak nyitott ajtaján eltulajdonított 6 db bárányt. A lopás-
sal okozott kár kb. 100.000 Ft. A nyomozás során megállapítást 
nyert , hogy az okozott kár forintban:  106800 Ft volt , ebből 
megtérült: 89.000- Ft. Az elkövetéssel gyanúsított személy(ek): 
K. Róbert,  és  K. Tibor jánoshalmi  lakosok

H. L. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2017.04.22-én 12:00 óra és 2017.04.23-án 15:00 óra közötti idő-
ben a Jánoshalma, Mátyás Király utcában lévő  házának bekerített 
udvarába ismeretlen módon behatolt és az ott lévő nyitott fészerből 
eltulajdonított 1db TOMOS gyártmányú benzines rotációs kapát és 
4 tyúkot kb. 102.000 Ft értékben.

A cselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható  J.I. János-
halmi lakos.

B. A. érsekhalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2017.04.08-án 10 óra és 2017.04.21-én 17 óra közötti időben ajtó 
befeszítés módszerével behatolt a 2016 decembere óta lakatlan já-
noshalmi ingatlanba, majd eltulajdonított 1 darab 1,5 x 1,5 méte-
res piros színű szőnyeget, 1 darab fa tüzelésű sparheltet, 1 darab 
gyufából készült 50 cm-es vitorlás hajót, 1 darab rádiós magnót és 
1 darab talicskát.  A lopással okozott kár 25.000 forint, a rongálási 
kár 10.000 Ft.Megtérült: 20 ezer forint. Az elkövetéssel gyanúsí-
tott személy: K. M. A. jánoshalmi lakos..

Eljárás indult a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja 
szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének meg-
alapozott* gyanúja miatt ismeretlen tettes. A Jánoshalmi Rendőr-
őrs gépkocsizó járőre tetten ért akác és fenyő erdőben több sze-
mélyt, akik fakitermelést végeztek. .Az erdőterület Á. M.  jánoshalmi 
lakos tulajdonát képez. A kivágott fa kb. 2.5 m3 amely kb. 53.500 
Ft értékű volt.  Az elkövetéssel gyanúsított személy: T, Ferenc 
Jánoshalmi lakos.

Az elmúlt időszakban több esetben a sértettet mobiltelefonján egy letil-
tott számról felhívják és egy telefontársaságra hivatkozva közlik miszerint 
nagyobb összeget nyert náluk. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és ehhez hasonló trükköknek ne 
dőljenek be bármennyire is csábító a beígért összeg nagysága, mert a 
végén nyeremény helyett csak káruk fog keletkezni.    

A Szent Ágota  
Gyermekvédelmi  

Szolgáltató  
nevelőszülőt keres!

Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő gyermekek nevelését 

és képes szeretetet, biztonságot 
nyújtani a rászoruló gyermekeknek, 

akkor várjuk jelentkezését a
 neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu e-mail címen.

További információt az alábbi 
telefonszámon kaphat: 06-20/946-1005

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

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

telefonszámon hívható

Kerékpárosok figyelmébe
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