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Augusztus 20-án az esti szentmisét követően Czeller Zoltán polgármes-
ter az Imre Zoltán Művelődési Központban köszöntötte ünnepi képvise-
lő-testületi ülésre érkezetteket. Többek között Bányai Gábor országgyűlé-
si képviselőt, az intézmények pártok, civil szervezetek vezetőit és képvise-
lőit, valamint ünneplő érdeklődő jánoshalmiakat, aki az önkormányzat meg-
hívásának eleget tettek. 

Czeller Zoltán szólt arról, hogy az önkormányzat terve szerint most lett 
volna Jánoshalma Szent István szobrának avatása. A mű még nem készült 
el, úgy, hogy egy későbbi időpontban fog megtörténni a szobor avatása. 

Majd így folytatta: Most, augusztus 20-án – utalva Menyhárt Sándor plé-
bános ünnepi prédikációjára – ünnepeljük mindazokat, akik szárnyalnak. 
Akik munkájukkal, kitartásukkal, tehetségükkel kitűnnek közülünk, akiknek 
erősebbek a szárnycsapásai, mint másoknak, és akik példát adnak nekünk 
felnőtteknek és gyermekeinknek, minden, városunkban élőknek. 

Folytatás a 2. oldalon ►►►

SZTÁRVENDÉG 
A KÁPOSZTAFŐZŐ VERSENYEN!

Két zenésztársa kíséretében fellép: 

SOLYMOS TÓNI
2017. SZEPTEMBER 16-ÁN, 15 ÓRAKOR

FM. AGRÁR SZAKKÉPZŐ ISKOLA UDVARA
A belépés díjtalan!

A Szüreti Napok további programjai a 7. oldalon találhatóak

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” 
(Goethe)

Így írt a nagy költő a nevelés céljáról, és a tanév elején jó, ha erre is gon-

dolunk. A gyökér a növény számára a biztos pontot, a táplálékot, sérülés 
esetén az újra kihajtás lehetőségét jelenti. A madár számára a szárny a vál-
tozást, a szárnyalást, új helyekre való eljutást jelenti.

Fontos gyermekeink számára, hogy tudják honnan nőttek ki, honnan 
származnak, hol van az otthonuk, hol van az a közösség (család, isko-
lai-hittanos közösség, nemzet), amely szereti őt, elfogadja, támogatja, fel-
adatot ad neki, számít rá, és akikre ő is számíthat, ahol ő is biztos pontra 
találhat, ahol tudja, hogy szeretik, és elfogadják őt. Olyan tudást kell adni 
számukra, amelyre lehet építeni. A hitre nevelés Isten szeretetébe akar 
bennünket belegyökereztetni, hogy mindig tudjuk és elfogadjuk, hogy Ő fel-
tétel nélkül szeret minket, és várja, hogy mi is szeressük Őt. 

Szárnyakat is kell adnunk gyerekeinek, hogy merjenek a gondolkodás-
nak, az új felfedezésének, az újrakezdésnek a szárnyain magasba vagy 
éppen mélybe szállni. Merjenek a hit, a remény és a szeretet szárnyain 
Isten Szentlelkének szárnyalásához csatlakozni..

Isten áldását, segítségét kérve a tanév elején ehhez a szolgálathoz:  
Sándor atya, plébános

Tanév eleji gondolatok Felújították a 
Batthyány óvodát!

A Batthyányi óvodának a nyári élete igen mozgalmasan telt. Sok válto-
zás történt az épületen belül és kívül is. A fenntartó és a Városgazda Kft 
jóvoltából az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sa c. pályázat keretében 11.772.070 Ft-ot költhetett el. A pályázat sikeres 
elbírálásának köszönhetően nyertük meg a felújítást. Így június hónapban 
már kezdődtek a munkák. Kernya István ács-állványozó mester a tetőszer-
kezet teljes felújítását végezte. Majd új csatornahálózattal bővült az épület 
vízelvezetése. Belső munkálatok a csoportszobákban a parketta csiszolá-

sa lakkozása, az óvoda helységeinek festése ajtók mázolása. A tálaló kony-
hába mosogatógép, új zsírfogó berendezés, hűtőszekrény, székek kerül-
hettek. Továbbá mosógép és villanybojler cseréjére is lehetőséget biztosí-
tott a pályázat.   

Folytatás a 8. oldalon ►►►

Augusztus 20-án 
ünnepelt Jánoshalma
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◄◄◄Folytatás az 1. oldalról

Czeller Zoltán külön köszöntötte a már korábban kitüntetett, közös ünneplésre 
érkezetteket, és az ünnepi hangulatot fellépésükkel színesítő, a Mithras kórust, a Kis-
kun táncegyüttest, valamint szólistákat.  

A résztvevők a műsor kezdetén közösen énekelték el Magyarország himnuszát.
Ezt követően az ünnepi műsor első fellépője a Mithras Pedagógus Kórus volt. 

A Mithras Kórus idén 6. éve működik Karsai Péter vezetésével. Ez az év különösen kiemelkedő 
volt számukra, mert tavasszal Erdélybe utazott az énekkar. Testvérvárosainkban, Korondon, 
Tusnádfürdőn valamint Csíkszeredán adtak koncertet. Életre szóló élmény volt számukra, hogy 
a csíksomlyói templomban is énekelhettek.  Nagy szeretettel fogadták őket, szép élményekkel 
tértek haza. A kórus köszönettel tartozik az Önkormányzatnak, Bányai Gábor képviselő úrnak és 
a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület dolgozóinak az utazáshoz nyújtott segítségükért. 

Az ünnepen, az alkalomhoz illően két népéneket szólaltnak meg. Az elsőt Kodály 
Zoltán orgonakíséretével, a másikat Juhász Katalin énektanár előadásában hallhat-
ták. Ezt követően a két kitüntetett művésztanár, Juhászné Zelei Judit és Kovács And-
rea négykezes zongorajátékában gyönyörködhetett a közönség. 

Majd Saint Sanas Sámson és Delila operájának egy áriáját mutatták be. A Mithras 
Kórus. műsorának zárásaként, Caesar Frank Panis Angelicus című művét és egy 18. 
századi egyházi ének feldolgozását adta elő Zengjen hálaének címmel.

Itt jegyezzük meg, hogy a hagyományos adventi hangversenyen hallhatjuk újra 
a kórust. 

Ezt követően Bányai Gábor országgyűlési képviselő mondta el ünnepi köszöntő 
szavait. Egy idézettel kezdte

Szenvedve, harcolva, sírva, 
Magyar verssorokba írva 
Őrizzük, amíg csak élünk. 

Nagyapánk dolgos tenyere, 
Szüleink száraz kenyere 
Véste lelkünkbe örökre.

Majd így folytatta: 
Tisztelt polgármester úr! Tisztelt plébános úr, tiszteletes úr! Kedves jánoshalmi-

ak, barátaim! 
Ma és tegnap ünnepelt, ünnepel a magyarság!

Egy adott időpillanathoz nehezen köthe-
tő, de ha mégis ezt a megközelítést eről-
tetjük, akkor 1001. január 1-je, vagy 1000 
Karácsonya, vagyis a pápától kapott koro-
nával történő koronázás az államalapítás, 
a Keresztény Magyar Királyság születésé-
nek pillanata.

A folyamat azonban már jóval korábban 
kezdetét vette, valamikor a X. század köze-
pén, amikor az augsburgi vereség után Tak-
sony került a nagyfejedelmi székbe. 

Mai értelemben vett állam ekkor még 
nem létezett, az Árpád nemzetségéből 
kikerülő nagyfejedelem mellett a többi törzs 
élén is fejedelmek álltak, akik felett a nagy-
fejedelmi hatalom inkább csak jelképes 
volt. 

Taksony 970 körül fiára Gézára tudta trónját örökíteni, akinek tetteiről már a króni-
kák is megemlékeznek, még ha szűkszavúan is. 

Trónra léptekor bontakozott ki Németország és Bizánc között az a szövetség, 
amely azzal fenyegette a magyarságot, hogy a két keresztény birodalom közös erő-
vel összeroppantja. Ennek megelőzésére Géza a szomszédos Németország ural-
kodójához, Ottó német császárhoz fordult és megüzente, hogy családjával együtt 
keresztény hitre kíván térni. A császár, a Sankt Galleni Bruno szerzetest, mint térítő-
püspököt küldte Magyarországra, aki Gézát és családját megkeresztelte. 

Ezzel a külső veszély jelentősen csökkent a magyarság számára, a sebezhető-
ség viszont megmaradt, hisz központi hatalom még nem létezett. Géza nekifogott 
az egyes törzsi központok felszámolásához, vagy talán folytatta a már az apja, Tak-
sony által megkezdett munkát. Kit fegyverrel kényszerített uralma alá – krónikák is 
feljegyezték, hogy vér tapadt a kezéhez – kivel szövetségre lépet, mint pl. az erdé-
lyi Gyulák nemzetségével, neje Sarolt is e családból származott. Külpolitikailag is 
aktív volt, fia Vajk, a későbbi István, a határok biztosítása érdekében a német csá-
szári családból származó bajor herceg leányát, Gizellát vette nőül, így rokonságba 
került II. Henrik német-római császárral, ezzel biztosítva több, mint 30 évig a békét 
magyarok és németek között.

Amikor 997-ben Géza meghalt egy erős, de még nem keresztény birodalmat 
hagyott fiára, amely a Kárpát-medence nagy részére kiterjedt. A régi törzsi központok 
közül már csak Erdély és Dél-Magyarország, Gyula és Ajtony volt független, valamint 
az Árpádok másik ága, Tar Szerénd, majd fia Koppány birtokolta Somogyot, Dél-Du-
nántúlt. A szomszédos Németországgal pedig baráti volt a viszony. 

István trónra lépte nem volt zökkenőmentes. Egy monarchia egyik alapköve a 
trónöröklés rendszerének stabilitása, ez pedig sem ekkor, de az Árpádok Magyaror-
szágán később sem nagyon létezett. István szembetalálta magát unokatestvérével 
Koppánnyal, aki a szeniorátus pogány örökösödési törvényére hivatkozva, mint leg-
idősebb családtag vitatta el a trónt Istvántól, pedig szinte biztos, hogy ő is keresztény 
volt, bár lehet, hogy bizánci rítusú.

István a hozzá hű törzsi előkelők mellett a feleségével, Gizellával érkező német 
előkelőkre és fegyvereseikre is számíthatott, akik a könnyűlovas magyar haderővel 
szemben a nehézlovas haderőt, harcmodort képviselték. Az ütközet István győzel-
mével végződött, Koppányt megölték, testét felnégyelték és négy város, Győr, Esz-

tergom, Székesfehérvár és Gyulafehérvár kapujára függesztették ki elrettentésül.
A trón biztosítása után jöhetett a nehezebb feladat, a meglévő, törzsi alapokra 

keresztény, feudális államot épített hosszú uralkodása alatt István. Apja még csak 
névleg volt keresztény, de már felismerte a keresztény egyház szerepét az állam-
szervezet összetartásában, István már hívő keresztény uralkodó volt. Az államszer-
vezet létrehozása mellett a magyarországi katolikus egyházszervezet kiépítése is az 
ő nevéhez fűződik. Ezzel összhangban került sor a koronázására is, melyet a francia 
származású Gerbert d’Aurillac, más néven II. Szilveszter pápától kapott koronával 
végeztek, ha a császártól kért és kapott volna koronát, a császár hűbéresévé válik, 
ezzel elveszti országa függetlenségét.

Az államszervezés aprólékos munkájával párhuzamosan a még független törzsi 
központok felszámolására is sort kerített. Nagybátyját, az erdélyi Gyulát uralkodása 
első felében, a délvidéki Ajtonyt 1028 körül győzte le. 

Uralkodása alatt országa függetlenségét fegyverrel is meg kellett védenie. Mind a 
nomád besenyők támadását, mind a német császár támadását visszaverte. Győzel-
meivel biztosította országa függetlenségét és bizonyította erejét.

Törvényei: államszervező munkája során az addig használatos szokásjog mel-
lett írott törvényeket is hozott, bár ezek csak töredékesen maradtak fent. A keresz-
ténység megerősítésére, az egyházi tulajdon védelmére törekedett, az egyik példá-
ul arról rendelkezik, hogy minden 10 falunak egy templomot kell építenie és pap-
ját eltartani. De kötelezővé tette a misére járást is vasárnaponként. István törvé-
nyei a tulajdonviszonyok átalakítása érdekében megváltoztatták az öröklésre vonat-
kozó addigi magyar szokásokat is, védve ezáltal a magántulajdont. A világi hatalom 
központjává Székesfehérvárt, egyházi központtá Esztergomot tette meg. Megkezd-
te a pénzverést, és kivetette az első adókat. Míg az államalapításig külföldi pénze-
ket, de leginkább állatpénzt (tinót) használtak, most a fő forgalmi pénz az ezüstdé-
nár lett. Megszüntette a vérségi alapon felépült társadalmi rendet, és területi alap-
ra helyezte az igazgatást. Ezzel elérte a nomád népek letelepedését és a földműve-
lés vált az emberek fő megélhetési forrásává, tehát nemcsak politikai változás követ-
kezett be, hanem jelentős életmódváltozáson is keresztülment a magyar nép. A föl-
dek nagy része királyi birtok lett, amelyekből adományokat és ezen felül tisztségeket 
(ispánságokat) juttatott híveinek. Ezzel magához tudta kapcsolni őket, mert a tisztsé-
geket épp ilyen könnyen el is lehetett veszíteni, így kialakult egy modernebb, terüle-
ti alapon szervezett rendszer.

Fia, a trónörökös Imre herceg, 1031-ben vadászbalesetben, a legendák szerint, 
valahol Soltszentimre környékén, meghalt. A soron következő Árpád-házi herceg, 
Vazul helyett unokaöccsét, a félig olasz Orseolo Pétert tette trónörökössé. Vazul 
sikertelen merényletet kísérelt meg István ellen, aki ezt kegyetlenül megtorolta, 
Vazult alkalmatlanná tette az örökösödésre, fiait száműzte. 1038. aug. 15-én bekö-
vetkezett halála után Péter követte a trónon. Az István által kiépített államszerve-
zet túlélte az ezt követő belviszályokat, a német támadást, és maradandónak bizo-
nyult. A pogányságra hajló Vazul-fiak is felismerték ezt, és Péter, majd Aba Sámuel 
rövid és dicstelen uralkodása után folytatták az állam és egyházszervezés munkáját, 
teljessé téve az államalapítás évszázados munkáját. De tanulság, hogy mint vala-
mi büntetésként Vazul sorsa miatt, végül Vazul utódai adták 1301-ig az Árpád-házi 
királyokat a Hazának,

Államvezetői munkásságának legfontosabb jegyei, úgy, mint az
 —  erőskezű és bátor hatalomgyakorlás,
 —  a kereszténység terjesztése, az Egyház szervezése,
 —  az ország határainak védelme,
 —  korszerű közigazgatás, adórendszer bevezetése,
 —  más országok példájából a jó, a használható átvétele, 

A kereszténység felvétele, az erős, feudális monarchia megszervezése nélkül a 
magyarság gyorsan a szomszédjaink martaléka lett volna, területét elveszti, népes-
sége beolvad-elpusztul. István (és Taksony Géza, András, Béla, Szent László) nél-
kül, ma egy kihalt népként emlékeznének rólunk a történelemkönyvek, ha egyálta-
lán említenének minket. 

Kedves Ünneplők!
Illyés Gyula írja egyik versében:
Ha romba dőlt is, újra rakható
kert, ház, haza –
S csak egy a titka: kezdd el.
Fiadnak kell folytatnia. 

Szent István királyunk, a végül örökös nélkül maradó uralkodónk munkásságá-
nak a legfőbb eredménye MI magunk, Mi, késői utódok vagyunk! Ránk vár a fel-
adat, hogy ha bármi is összedől körülöttünk, nekünk kell újraépítenünk a kertet, a 
házat, és a hazát, és hagyni kell fiainknak, lányainknak folytatni! – fejezte be beszé-
dét Bányai Gábor.

Az országgyűlési képviselő  ünnepi szavai után kitüntető címek átadására kerül 
sor. A kitüntetettek névsorát és életútját külön összeállításunkban olvashatják. 

A kitüntetések átadása közben és az ünnepi műsor zárásaként a halasi Kiskun 
Táncegyüttes műsorát láthatták az ünnepség résztvevői, akik szűnni nem akaró vas-
tapssal köszönték meg műsorukat. 
A táncegyüttes 2008-as megalakulása óta rendszeres résztvevője fesztiváloknak, minősítő ver-
senyeknek, csoportos és szóló kategóriákban is. Kiskunhalas Város képviselő testülete 2012-
ben „Kiskunhalas Városért” kitüntetést adományozott a  Kiskun Táncegyüttesnek.
A táncegyüttes koreográfusa és művészeti vezetője: Mándity László
A táncegyüttes előadásában többek között ördöngős fűzesi táncokat láthatunk Erdélyből, Mező-
ségről, a felnőtt csoport tolmácsolásában. 

Ünnepi műsor végén, a Szózat elhangzása után mindenki vehetett egy darabot a 
felszentelt új kenyérből, valamint az önkormányzat és a művelődési központ munka-
társai egy-egy pohár pezsgőt is felszolgáltak az ünnep tiszteletére.

Jánoshalma Város Önkormányzata, valamint a jelenlévők, de talán mondhat-
juk úgy hogy, kisvárosunk lakói nevében minden kitüntetettnek szívből gratulálunk, 
további szakmai sikereket, jó egészséget, a magánéletükben tartalmas és boldog 
éveket kívánunk!

Jánoshalma Város Képviselő-testülete min-
den esztendőben elismeréseket adományoz 
azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek 
vagy tettek a városért. Augusztus 20-án és a 
pedagógus napon Czeller Zoltán polgármester 
adta át városi kitüntetéseket. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „János-
halma Város Díszpolgára” címet adományoz Csap-
lár József Istvánnak, példamutató magatartásáért, 
önzetlen cselekedeteiért és az emberekhez való 
szeretetteljes hozzáállásáért. 

Az 56-os forradalom következ-
tében került Ausztriába, majd 
onnan Angliába. A több mint 30 
éves ott tartózkodást követően Őt 
is hazahúzta a szeretet és az el-
kötelezettsége, amit hazája iránt 
táplált. 
Először Budapesten, és környé-
kén, majd később Pápára kerül-
ve kereste a helyét, feladatát és 
otthonát.

Baptista lelkészként, barátként sok esetben pótszülőként is 
igyekezett szolgálni, segíteni, támogatni, megerősíteni a kör-
nyezetében élőket. Ezt tapasztaltuk az elmúlt évek alatt itt 
Jánoshalmán is. 
Több mint 10 éve költözött feleségével, Wendyvel Jánoshalmá-
ra, ahol az említett tevékenységeit folytatta, folytatja.
Ma is ugyanolyan szívügy a város jelene és jövője, az itt élő 
emberek testi és lelki jóléte, boldogulása és a település jó híre. 
Egy visszatérő gondolatát idézve: „Jánoshalma egy jó város”.
Felhasználva nemzetközi és hazai kapcsolatait szívesen tesz 
és épít a város fejlődéséért, lakosaiért a mai napig is.
Személye és önzetlen cselekedetei sokunknak követendő pél-
da, magatartása, emberszeretete, készsége és hozzáállása, 
alázata köztiszteletben álló személlyé tette. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „János-
halma Város Kultúrájáért” címet adományoz 
Kovács Andreának és Juhászné Zelei Juditnak, 
Jánoshalma Város zenei életében nyújtott kimagas-
ló és önzetlen közreműködésükért. 

Kovács Andrea zenei ismereteit 
a Kiskunhalasi Zeneiskolában 
kezdte el elsajátítani. Ezt kö-
vetően középfokú tanulmányait 
Békéscsabán folytatta a Zene-
művészeti Szakközépiskolában, 
ahol zongora szakon végzett. 
Érettségi után Szegeden a Ju-
hász Gyula tanárképző főiskolán 
ének-zene és karvezetés sza-
kon szerzett diplomát. A főiskolai 

évek után visszatért Kiskunhalasra, az Alapfokú Művészetok-
tatási Intézménybe, ahol 24. éve tanít. 2015-ben a Szegedi Tu-
dományegyetemen okleveles ének-zene tanári szakképesítést 
szerzett. 4 év igazgatóhelyettesi beosztás után a 2015-2016-os 
tanévtől a Kiskunhalasi Művészetoktatási Intézmény kinevezett 
igazgatója. 

Juhászné Zelei Judit a Kistele-
ki Zeneiskolában kezdte meg 
zongoratanulmányait. Általános 
iskolás évei alatt többször részt 
vett a Csongrád Megyei zon-
goristák találkozóján, ahonnan 
minden alkalommal kiemelt nívó 
díjjal tért haza. A Szegedi Kon-
zervatóriumban folytatta közép-
iskolai tanulmányait. Érettségi 
után a Szegedi Tudományegye-

tem Zeneművészeti Karára nyert felvételt. Kitűnő tanulmányi 
eredményeinek és tehetségének köszönhetően erasmuss 
ösztöndíjat nyert, így fél évet Olaszországban, a Pármai Arrigo 
Boitó Egyetemen tanult. Zongoraművész, zongoratanári diplo-
mát szerzett. Jelenleg a Kiskunhalasi alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény zongoratanára és korrepetitora. 
Andrea és Judit egy munkahelyen dolgozik, mindketten Já-
noshalmán élnek. Emellett a közös érdeklődés, a zene és a 
zongora szeretete még szorosabbra fűzte kapcsolatukat. Érzik 
és tudják, hogy talentumainkat, tehetségünket nem önmagun-
kért kapjuk, hanem a másik ember, a közösség javára kell 
fordítani. Ez vezérelte őket, hogy munkahelyi elfoglaltságaik 
mellett Jánoshalma zenei életébe is bekapcsolódjanak. Eleinte 
külön-külön színesítették zongorajátékukkal városunk ünnepe-
it, a Jánoshalmi Napokat, az állami ünnepeket, a karácsonyi 
hangversenyeket, rendszeresen felléptek a Mithras kórussal. 
Az utóbbi években egész estét betöltő, önálló műsorral ké-
szültek és adtak elő az Imre Zoltán Művelődési Központban, 
teltházas közönség előtt. Családanyák, mégis szakítanak időt 
a felkészülésre, ami rengeteg időt és energiát emészt fel. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „János-
halma Város Közszolgálatáért” címet adományoz 
Nagy Sándornak, kiváló közigazgatási tevékeny-
ségéért. 

Erdészeti technikusi oklevelet 
szerzett 1972-ben, 1975-ben 
elvégezte a 2 éves tartalékos 
tiszti iskolát, ahol a Magyar Nép-
hadsereg tartalékos alhadnaggyá 
nevezte ki. Hivatásos állományú 
tisztként a helyi MN 4510 Légvé-
delmi Tüzér alakulatnál szolgált. 
1979. szeptember 1-je óta ön-
kéntes tűzoltó. 1992-ben kezdett 

VárosiAugusztus 20-án ünnepelt Jánoshalma



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2017. szeptember 3. oldal

tűzoltóként a helyi önkormányzati tűzoltóság állományában. 
1996. szeptember 1-től tűzoltóvezető, majd az önkéntes és 
létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam elvégzése után 
2000-től parancsnoki címet kapott.
2016. március 4-én nyugdíjba vonult, az új parancsnok kikép-
zéséig továbbra is parancsnoka a tűzoltóságnak és ellátja a 
beosztásával járó feladatokat. 2016 májusában szakmai felet-
teseitől Életmű-díjat kapott. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „János-
halma Város Sportjáért” címet adományoz Feny-
vesi Evelinnek, a sportban elért kimagasló teljesít-
ményért, kitartásáért. 

Fenyvesi Evelin 1996-ban szüle-
tett Kiskunhalason. Gyermekkorát 
Jánoshalmán töltötte. Szülei sport 
iránti elkötelezettségét, aktív sport 
életét szem előtt tartva nem meg-
lepő, hogy 12 évesen, 2008-ban 
a Jánoshalmi FC női csapatában 
kezdte a labdarúgást. Az ezt 
megelőző években a Jánoshalmi 
FC fiú serdülő csapatában ját-
szott Bada Pál irányítása alatt. 
2011-ben igazolt a Ferencvárosi 

TC együtteséhez, azóta is ennek a klubnak a játékosa. Tagja 
volt a 2012-2013-as idényben NB II-es bajnoki címet szerzett 
csapatnak. 2013 óta folyamatos tagja a Magyar Labdarúgó 
válogatottnak. Jelenleg 25-szörös felnőtt válogatott. Koráb-
ban minden korosztályos, utánpótlás válogatottban szerepelt, 
csapatkapitányként. Klubcsapatával többször szerepelt a női 
Bajnokok Ligájában. 
A 2015-2016-os szezonban beválasztották az év álomcsapa-
tába.
Eddigi pályafutásának megkoronázásaként megválasztották a 
2016-2017-es év legjobb női NB I-es játékosának. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete „János-
halma Város Sportjáért” címet adományoz Halász 
Bencének, a sportban elért kimagasló teljesít-
ményért, kitartásáért. 

Bencének az elmúlt 
hónapban a londoni világ-
bajnokságon szurkolhat-
tunk, ahol kalapácsvetés-
ben a döntőbe jutott egyedü-
li magyar versenyzőként és a 
11. helyezést érte el a felnőt-
tek között. 

A junior korosztályos baj-
nok ezt követően az Univers-
iadén, a főiskolások világ-

versenyén – ezért nem volt az ünnepségen – 4. helye-
zést ért el

Halász Bence levele
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Jánoshalmiak!
Szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, mely azáltal 
ért, hogy engem jelöltek, és megválasztottak ebben az évben 
a „Jánoshalma Város Sportjáért” kitüntető címre.
Hálás vagyok, és örömmel tölt el, hogy Önök, és a jánoshal-
miak figyelemmel kísérik sportpályafutásomat, számon tartják 
eredményeimet, és hogy büszkék rám. Nagyon sokat jelent ez 
a lelki támogatás számomra.
Elért eredményeim, megszerzett bajnoki címeim talán ösz-
tönzőek lehetnek a jánoshalmi gyerekek és fiatalok részére, 
hogy sportoljanak bármit, bármilyen szinten, a kitartó munka 
meghozza gyümölcsét.
Sajnálattal kell közölnöm, hogy a díj átadó ünnepségen, au-
gusztus 20-án, személyesen nem lehetek jelen, mivel augusz-
tus 19-29-ig a Tajpejben megrendezésre kerülő Universiade-n, 
az egyetemisták, főiskolások világversenyén veszek részt a 
magyar csapattal.
A továbbiakban is számítok szurkolásukra, biztatásukra, buz-
dító támogatásukra!
Szombathely, 2017. augusztus 1.

Üdvözlettel: Halász Bence

A két sportoló a kitüntetését október 23-án veszi 
majd át

Júniusban a városi pedagógus napon került átadás-
ra következő két kitüntetés.

Jánoshalma Város Önkormányzata kiváló peda-
gógus címet adományozott Somogyiné Sági Piros-
kának, négy évtizedes pedagógusi, vezetői munká-
jának elismeréséért.

Somogyiné Sági Piroska az első 
diplomáját 1978-ban a Bajai Ta-
nítóképző Főiskolán szerezte 
meg. 1977 óta a Jánoshalmi Hu-
nyadi János Általános Iskolában 
tanít és foglalkozik az atlétika 
szakában a 6-tól 14 éves gyer-
mekekkel iskolai és egyesületi 
szinten egyaránt. 
1982-ben a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola testnevelés 

szakát végezte el. A munkáját a művelődési miniszter Kiváló 
Munkáért kitüntető jelvény adományozásával ismerte el 1989-
ben. 1991 és 94 között az iskolavezetés tagjaként, közben 
megbízott igazgatóként is kipróbálhatta magát. 
Több, mint 10 évig testnevelési munkaközösség vezetőként 
dolgozott. Mind tanítóként, tanárként, mind vezetőként jelentős 
munkát fektetett az iskolába a Zsolnai pedagógia megvalósí-
tásában. 
1997 és 2002 között saját sátortábort működtetett, ahol helyt 
kapott erdei óvoda, erdei iskola és nyári tábor egyaránt. 1998-

ban alapítótársaival együtt létrehozták a Terézhalmi Ökoturis-
ták Egyesületét. 
2000-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán pedagógia szakos tanári diplomát szerzett. 
2007 július 2-ától a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium megbízott igazgatójaként 
dolgozott az intézmény átszervezésén, 2008 július 2-ától 2013 
július 3-áig pedig igazgatóként. 
A munkája elismeréseként 2008 március 15-én a köztársasági 
elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztjét adomá-
nyozta neki. 
Mind tanári, mind a vezetői évei alatt folyamatosan arra tö-
rekedett, hogy értékőrző hagyományokat teremtsen, melyek 
útravalóul szolgálhatnak a felnövekvő nemzedékek számára. 

Jánoshalma Város Önkormányzata kiváló peda-
gógus címet adományozott Dudás Máriának, több 
mint 4 évtizedes, eredményes óvodapedagógusi 

tevékenységéért. 
Dudás Mária Magdolna óvoda-
pedagógusi oklevelét 1978-ban 
szerezte meg, a Kecskeméti 
Óvónőképző Intézetben. 1975-
től 1978-ig képesítés nélküli 
óvodapedagógusként, majd 
1978-tól, diplomája megszerzése 
óta, kinevezett óvodapedagó-
gusként dolgozott az óvodában. 
Hivatása iránt elkötelezett, ne-
velőmunkáját nagy szorgalom-

mal, lelkesen és igényesen végezte. A gyermekekhez való 
viszonyát az őszinte, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes 
elfogadás jellemezte. Munkájában a gyermekközpontú neve-
lés, a gyermek feltétel nélküli elfogadása, az egyéni bánásmód 
elvének alkalmazása jelent meg. 
Határtalan türelemmel, empátiával, pozitív beállítottsággal kö-
zeledett a gyermekek felé. 
Szilárd értékrendjét hitelesen közvetítette a gyermekek felé, 
amelynek hatása közvetlenül is lemérhető volt az általa nevelt 
gyermekek neveltségi szintjén.
Szakmai munkájára a folyamatos megújulás, fejlesztés volt jel-
lemző, nyitott, befogadó a változásokra. Csoportjában főiskolai 
hallgatókat fogadott, a szakmai gyakorlatokat segítette. 
A gyermekek egészséges életmódra nevelése terén részt vett 
a „szív kincsesláda” egészségvédő óvodai programban, ezen 
a területen bázisbemutatót tartott, mellyel az óvoda hírnevét 
erősítette. 
A nevelőközösség aktív tagja volt, részt vett a szakmai mun-
kaközösségek munkájában. Pedagógustársainak példaértékű 
volt a kezdeményező, együttműködő tevékenysége. Feladatait 
pontosan, megbízható módon végezte el. 
2016. november 17-étől 41 éves óvodapedagógusi munkavi-
szonnyal a háta mögött nyugdíjba vonult. 

A Czeller Zoltán Polgármester 
által alapított Jánoshalma 

Városért Emlékplakettek átadása 
A BÁCS-TAK Takarmánygyártó és Forgalmazó 

KFT.  25 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet 
kapott.

A BÁCS-TAK Takarmánygyár-
tó és Forgalmazó KFT 1992. 
október 1. napján alakult meg 
Mélykúton. A mai cég alapját és 
központját is a mélykúti takar-
mánykeverő-üzem alkotja. 
A fejlődés irányvonala:
tompai telephelyen alakították ki 
a pecsenyekacsa törzsállományt 
és a keltető-üzemet. 
Az évek során Kisszálláson és 
Kunfehértón is vásároltak kacsa-

törzs telepeket, melynek eredményeképpen közel 50.000 db 
pecsenyekacsa tojó áll termelésben. 
A fajtatiszta, törzskönyvezett szülőállomány biztosította lehe-
tőségekkel élve folyamatosan bővül a termelői kör, évi 8-10 
millió darab pecsenyekacsa előállítására és értékesítésére 
váltak képessé. A törzstelepeket Tompán, Császártöltésen, 
Mátételkén 2006-ban teljesen felújították, és modern tartás-
technológiával látták el.
Termeltetési rendszerünkben a független mezőgazdasági 
termelők bérnevelésre kapják a napos állatot és a keverékta-
karmányt. A kialakított rendszer jelenleg 50-70 családi gazda-
ságot lát el az év 12 hónapjában fix, kiszámítható, a mezőgaz-
dasági átlaghoz képest magas jövedelemmel.
A kistermelői rendszer mellet egyre nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a nagyüzemi pecsenyekacsa termelésre is: Füzesgyarma-
ton, Mélykúton, Üllésen és Rúzsán is működtetnek egy-egy 
nagy kapacitású, heti több tízezer kacsa előállítását lehetővé 
tevő zárt-tartású telepet, illetve a közeljövőben Bátán beindí-
tottak egy telephelyet. 
A cég magyarországi piaci részesedése pecsenyekacsa tekin-
tetében megközelíti az 40%-ot. 
A termelési volumen szélesítése érdekében broiler csirkét is 
neveltet a cég, amelyhez 1996 -tól Mélykúton, majd 1998-tól 
Császártöltésen brojlercsirke nevelő telepeket vásároltak, 
majd 1998-ban, illetve 2006-ban korszerűsítették őket. A kor-
szerűsítés után a kapacitás elérte az évi 2,5 millió darabot. 
A szemestermény - szükséglet jelentős részét közvetlenül a 
mezőgazdasági termelőktől vásárolják meg, hozzájárulva ez-
zel a helyi gazdálkodók megélhetéséhez. 
A foglalkoztatott létszám a cég növekedésével párhuzamosan 
a kezdeti 20 főről 2008-ra 230 fő körülire emelkedett. A felső-
szintű vezetői beosztásokat ma már kizárólag felsőfokú vég-
zettségű, diplomás szakemberek töltik be, számuk a kiemelt 
fontosságú középvezetői szinteken - elsősorban az állatte-
nyésztésben - is dinamikusan növekszik.

A cég tevékenységének térségi szintű bemutatása után te-
gyünk említést a jánoshalmi vonatkozásokról is.
A cégcsoporthoz tartozó, évtizedek óta működő jánoshalmi 
keltető üzem mellé 2016-ban egy vadonatúj üzemet építettek, 
mely méreteiben az utóbbi évek egyik legjelentősebb beruhá-
zása volt a vállalkozásnak. Az új keltető üzem a napjainkban 
létező legmodernebb vízi szárnyas keltetési technológiával 
rendelkezik, Európai színvonalon. Emellett a régi keltető is mű-
ködik, a kibővült üzemmel együtt képes ellátni az egész cég-
csoport keltetési igényét, ami 10-12 millió kacsa/évet jelent. Az 
új keltető 800 millió forintos beruházásával Jánoshalma és tér-
ségében további munkahelyeket hoztak létre, a cég igyekszik 
ezáltal is a Felső-Bácskai térségben a népességet megtartani.
Meg kell említeni a cégcsoport további nagyszabású fejlesztési 
elképzeléseit, ami Mélykút –Bácsalmás - Jánoshalma térsé-
gek munkaerő- piaci helyzetére az elkövetkező években legin-
kább pozitív befolyásoló tényező lesz.
A termelési biztonság érdekében, mind beszállítói, mind vevői 
oldalon újabb befektetéseket készül végrehajtani a cégcso-
port. Amellett, hogy a térségben már működő Kiskunhalasi 
Baromfifeldolgozó is tovább folytatja a tevékenységét, új 
vízi-szárnyas feldolgozó üzemet építenek Mélykúton, mely 
2018-2019-re fog elkészülni, és kiszolgálja a teljes cégcsoport 
elsődleges és másodlagos feldolgozási, illetve tárolási igényét. 
A cég vezetőjének, Kiss István úrnak, aki egyúttal Mélykút vá-
ros alpolgármestere, és Bányai Gábor országgyűlési képviselő 
úrnak sikerült elérni, hogy Magyarország Kormánya a mélykúti 
új beruházást kiemelt fejlesztések közé sorolja, és ennek meg-
felelő támogatásban részesítse. A jánoshalmi Gyümölcs feldol-
gozó, és hűtőház rendszer megépítése mellett az új vízi-szár-
nyas feldolgozó üzem egyike lesz azoknak az új munkahelyet 
teremtő létesítményeknek, amelyek a térség munkaerő-piaci 
gondjainak megoldásában segítenek, közel 300 új munkahe-
lyet teremt.

Kiss István, a Bács_tak Kft. ügyvezetője a cége tevé-
kenységének elismeréseként vette át a 25 év Jánoshal-
ma Városért Emlékplakettet.

A KERT-SZÖV Mezőgazdasági Szövetkezet 25 
év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott.

A Szövetkezet a Bács-Kiskun 
Megyei Zöldért Vállalat Zöldség - 
Gyümölcs Termelő Szakcsoport-
jának jogutódjaként 1992. április 
30-án mezőgazdasági szövetke-
zetté való átalakulással jött létre.
Taglétszám átalakuláskor 182, 
melyből 1 jogi személy, 181 pe-
dig természetes személy. Ma 
107 tagja van a szövetkezet-
nek. Átalakuláskor a szándék 
az ültetvénnyel rendelkezők 

érdekében a jogfolytonosság megteremtése és a közös mű-
velés fenntartása volt. Igény alapján a pályázati lehetőségek 
igénybevételével, korszerű fajtájú csepegtető öntözéssel ellá-
tott ültetvényeket telepített a szövetkezet tagsága, összesen 
63 ha-t.  Korábban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel, 
ma a Gazdakőrrel közösen szervezve rendeztek, rendeznek 
évről-évre szakmai ismereteket nyújtó és gazdálkodást segítő 
ismertetőket. A szövetkezetet gyümölcstermesztésre szövet-
kezett termelők alapították a hatékonyabb gazdálkodás és a 
fejlesztések könnyebb megvalósítása érdekében. Tulajdon-
viszonyok és ennek következtében ültetvény szerkezet is 
átalakult napjainkra, lecsökkent a közösen művelt terület. Ma 
gyümölcstermeléssel foglalkozó családok többségének a kez-
dőalapot segítette megteremteni az önelhatározással létrejött 
szövetkezet.

A jánoshalmi gazdák segítése, a gyümölcstermesz-
tés hagyományainak fennmaradása érdekében vég-
zett 25 éves tevékenységének elismeréseként Kovács 
József, aki 25 éven keresztül elnöke a szövetkezetnek 
elnök, s jelenleg  Jánoshalma város alpolgármestere 
vette át az elismerést!

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 25 év a 
nemzet szolgálatában plakettet kapott. 

Az egyesület megalakulását a 
nemzet történelmi szele szülte. 
1990-1992 évek az Erdélyi és 
Délvidéki magyarság életében 
bekövetkezett történelmi jelen-
ségek számos honfitársunkat a 
szülőföld elhagyására készte-
tett. Felső-Bácskában egyben 
Jánoshalmán számos rászoruló 
menedéket talált. 1992 március 
14-én egy baráti találkozót köve-
tően Jánoshalmán magalakult az 

Erdélyiek Dél-Magyarországi Egyesülete. 
Az egyesület eltelt 25 év tevékenysége során fő célként a nem-
zeti összefogást tekintette. A szervezett programok által része-
sévé vált a magyar kultúra ápolásának, a DKMT Euró régió 
szórvány vidékein az identitás erősítésben, a nemzet határai 
védelmének.
A programokat két irányzat jellemezte a szórványban szerve-
zett programok, melynek célja egy Szórvány Háló kiépítése. 
A Dél-Alföldi régióban és Jánoshalmán szervezett programok 
keretét az ifjúsági munka adta. 
Összegezve az Egyesület 25 éves legjelentősebb tevékenysé-
gét, elmondható, hogy
13 alkalommal Képzőművészeti táborokat szerveztek hazai 
és határon túli fiatalokkal, ebben helyet kapott 7 alkalommal 
Képzőművészeti kiállítás határon túli résztvevőkkel, 5 alkalom-
mal Hagyományőrző, néptánc turné Bács- Kiskun megyében 
határon túli együttesekkel, 11 alkalommal Kulturális találkozó, 
színjátszó táborok kíséretében.
27 Ifjúsági hálózat építő találkozó a Duna- Körös- Maros- Tisza 
Euró régióban, ezt követően 1 alkalommal Demokrácia projekt 

Bánsági régió (Románia) és Dél- Alföldi régió (Magyarország)
7 Gyerek közösségépítő és képességfejlesztő tábor
5 Anyanyelv ápoló tábor szervezése a Szórványban, és még 
számos érdekes, zömében fiatalokat érintő program került 
megrendezésre.
Összefoglalva: Eddig az egyesület 110 programot szervezett, 
melyen közel 10 000 fiatal vett részt. Ezzel a tevékenységükkel 
érdemelték ki a 25 év Jánoshalma Városért díjat.

Az elismerést Bajkó Károly az egyesület elnöke vet-
te át. 

A Pöndölösök Citerazenekar 20 év Jánoshalma 
Városért Emlékplakettet kapott. 
A citerazenekar 2007-ben alakult meg, vezetőjük Magyar Mag-

dolna. A citerákat ő maga készítette. Nagy lelkesedéssel szer-
vezte meg a zenekart. 2008-ban már 9 nótával, 10 fővel álltak 
ki közönség elé a Jánoshalmi Napokon.  
Alapító tagjai: Balázs Sándorné, Csima Sándorné, Király Vivi-
en, Kovács Istvánné, Lábadi Ágnes, Magyar Magdolna, Nagy 
Béláné, Nagy Józsefné, somogyi Bea és Szalai Évi.
Általában az Alföld dalait, nótáit citerázzák és éneklik. Ha-
gyományőrző örömzenészeknek tartják magukat. Felléptek 
Jánoshalma különböző rendezvényein, óvodai, iskolai és ma-
gánrendezvényeken, dalos találkozón és fesztiválokon, példá-
ul Pest megyében, Hajdu-Biharban és Erdélyben is. 
Megalakulásuk óta nagyon sok elismerést, díjat kaptak. 2008-
ban a KOTA országos minősítőn dicséretet, 2009-ben az I. 
Nemzetközi népi fesztiválon különdíjat, 2012-ben a KOTA 
országos minősítésen bronz érmet, 2014-ben a VII. országos 
Katonadal fesztiválon különdíjat kaptak, 2016-ban pedig a VI. 
országos nyugdíjas Ki Mit Tud-on aranyérmesek lettek. 
Jelenlegi tagjai: Mészárosné Irma, Balázsné Etuska, Magyar 
Magdolna, Sziráczkiné Évi, Suták Zsuzsi, Somogyiné Marika 
és Busa János. 

Magyar Magdolna, a citerazenekar vezetője vette át 
az elismerést.

Jánoshalma Város Önkormányzata, de talán 
mondhatom úgy, kisvárosunk lakói nevében min-
den kitüntetettnek szívből gratulálunk, további 
szakmai sikereket, jó egészséget, a magánéletük-
ben tartalmas és boldog éveket kívánunk!

elismerésben részesültek 2017-ben

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

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151, 
+36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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Nemes István Somogyfaj-
szon élő festőművész már több 
éve rendszeres résztvevője a Já-
noshalmi Művésztelep alkotótá-
bornak. Számos önálló kiállítása 
volt már itthon Magyarországon, 
Erdélyben, Szerbiában, Olaszor-
szágban, Szlovéniában, Német-
országban. Az Egyesült Államok-
ban, Baton Rouge-ban (Louisia-
na államban) műveivel elnyert 
a zsűri és a közönség díját is. 
2015. júniusában önálló kiállítása 
volt Jánoshalmán is, „Álomvilág 
angyalszárnyakon, avagy Somo-
gyi szín-szimfóniák” címmel. 

Amiért különösen hálásak vagyunk művész úrnak, az az, hogy jelentős 
szakmai segítséget is nyújt művésztelepünknek, tanácsaival és kapcsola-
taival is segíti annak fejlődését.

A minap ismét Jánoshalmán járt és városunk építészeti örökségének egy 
részét vetette vászonra, természetesen a saját jellegzetes technikájával 
és festészeti elemeivel díszítve. A munka szünetében beszélgettem vele.

Az április végén megtartott művésztábor után, most ismét János-
halmán fest. Szívesen jön Jánoshalmára?

Igen, nagyon szeretem a kis város hangulatát, embereit. Jánoshal-
mán otthon érzem magam első ittlétem óta. Ezt az érzést még fokozza a 
Művésztelep, amelynek lelke van, és ennek a sugárzását élvezem.

Milyennek látja Jánoshalmát, a jánoshalmiakat?
Az imént említettem Jánoshalma hangulatát. Emlékeztet gyermekko-

romra, a délvidéki Dunamenti szülőhelyemre, Hódságra. Azonos lélekszá-
mú városka az is, de 18 éves korom óta oda csak vendégségbe megyek. A 
jánoshalmi emberek nyitottak és könnyű velük közös mondókát találni. Ezt 
tapasztaltam mikor festőállványomat az utcára vittem ki.

Minden évben több művésztáborban vesz részt, így gazdag tapasz-

talattal rendelkezik. A jánoshalmi tábornak vannak-e 
olyan jellemzői, amelyben különbözik a többi tábor-
tól?

A Jánoshalmi Művésztelep alkotótábora nem a nagy 
létszámra, inkább a válogatott, neves alkotókra támasz-
kodik. Nyolc-tíz művész, mint egy nagycsalád, együtt 
alkot napokon át. Meg van az összhang nem csak a terí-
tett asztal körül, hanem a munkában is. Sokat jelent a 
város vendégszeretete, a polgármester, a képviselők és 
az önkormányzat dolgozói hozzáállása, különösen a köz-
vetlen szervezők szüntelen gondviselése, hogy zökkenő-
mentesen mennyen a munka és gyarapodjon a Művészte-
lep gyűjteménye színvonalas, értékes alkotásokkal. Külön 
kiemelném a nyitott napot, amikor a polgárok és az isko-
lás diákok tanáraikkal eljönnek elbeszélgetni a születendő 
alkotásokról a művészekkel. Remélem egyik-másik gye-
rekkel megszeretettjük mindörökre a művészetet, amely 
nélkül lehet élni, csak éppen nem érdemes, ahogy mond-
ták az okosok. 

A művész úr is tudja, hogy nagy rajongója vagyok 
műveinek. Pontosan azért, mert amikor nézegetem 
műveit, legtöbbször előbb egy szürrealista, olykor 
kaotikus álomvilág tűnik fel, azután gyorsan rendszereződik bennem, 
és a vizuális élmény alapján megjelennek saját gondolataim, emléke-
im. Kérem, ossza meg velünk mit is fest, és mit szeretne kommuni-
kálni műveivel?

Nem szoktam a festményeimet magyarázni – címeket se adok nekik, 
mert úgy gondolom, hogy a képnek kommunikálni kell a nézővel. Ez per-
sze nem szájbarágást jelent, dolgozzon a néző képzelete is. Az alkotás 
közben a lelkem mélyéről, emlékeimből, tapasztalt élményeimről és színek 
összhangjával megalkotom a világom, amelyben benne vannak a zűrös 
mai mindennapok világa és a sejtéseim az emberiség jövőjéről. A pénzhaj-
sza, az erkölcsös élet lezüllesztése, a megszűnő őszinte emberi kapcso-
latok világában, amelyben élünk, szerintem egy „csöndes” apokalipszishez 

vezet. Festményeim nem kiabálnak, inkább a szép, nyugodt összhangju-
kon suttogják mondandómat a festészet nyelvén. A munkáimba beleszőtt 
lényeg a néző hangulatától, lelki állapotától függ, ezért minden nap új dol-
gokat, figurákat vagy összhangokat találhat bennük. Remélem, még foly-
tatjuk a jövőben is a kommunikációt a festészet nyelvén és elő szavakkal 
is. Hosszú életet kívánok a Jánoshalmi Művésztelepnek és jó kapcsolatot 
a város emberével.

Kedves Művészúr, köszönöm a beszélgetést. Mindig szívesen várjuk 
Jánoshalmára. Bízom abban, hogy jövőre megint megörvendeztet bennün-
ket egy önálló kiállítással is.

Dr. Benda Dénes 

Rapcsányi László ügy-
véd, író, újságíró, szer-
kesztő, a Magyar Rádió 
Örökös tagja. 1925. ápri-
lis 23-án született János-
halmán. 1945-ben érettsé-
gizett a bajai Ciszterci Gim-
náziumban. 1950-ben vég-
zett a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Jogtudo-
mányi Karán. Még egye-
temistaként kezdett kacér-
kodni az újságírói pályával. 
Bemondó pályázatot írt ki 
a rádió, szövegeket kellett 
olvasni, volt hangpróba és helyzetgyakor-
latként a Gellért Szálló teraszáról közvetí-
teni. Megfelelt és bemondó munkát kapott. 
Szerződést is küldtek, ám szülei eldugták, 
mert nem örültek, hogy a gyermekük ilyennel 
foglalkozik. A rádiónál rögtön a mélyvízbe 
dobták, belpolitikai rovatnál mindent csinált 
csak sportot nem közvetített, még énekelt 
is. Minden érdekelte és mindenre használ-
ták is. Főként hagyták, hogy menjen a maga 
feje után. Az első önálló műsorai a néprajz-
ról, csíkászokról, vízi emberekről szóltak. 
Majd elő állt az ötlettel, hogy a Bibliát sze-
retné megismertetni, mint a művelődéstörté-
net leggazdagabb forrását. Először kinevet-
ték, a szerkesztőbizottság nem fogadta el. 
De miután elkészült a próbaműsor, elindult a 
Biblia világa sorozat és váratlanul nagy siker 
lett. A műsorból könyv is született, mely több 
kiadást is megért, Rapcsányi László nívódí-
jat kapott érte. A műsor folytatása Beszélge-
tések a Bibliáról lett, ezek a műsorok ran-
got adtak a rádiónak. Boros Jánossal nyelv-
történeti sorozatot készített, mely a finnugor 
rokonsággal és a magyar őstörténettel fog-
lalkozott. Ennek köszönhetően utazott elő-
ször külföldre, a Szovjetunióba 1972-1973-
ban, ahol végigjárták a nyelvrokonokat, 
ebből is kötet született: Vendégségben őse-
inknél. Pártprominensekkel is készített inter-
jút, ragaszkodott hozzá, hogy ezek az inter-
júk ne a hivatalban, hanem otthon készülje-
nek. A legnehezebb az izraeli út megszerve-
zése volt, akkor még nem volt a két ország 
között diplomáciai kapcsolat. Scheiber Sán-
dor professzor közreműködésével sikerült 
megszervezni az utat a tel-avivi Bar Ilan 
Egyetemre, ahol két hónapot töltött. Mindig 
nagyon érdekelte a kultúra- és a vallástörté-
net. A kilencvenes évek elején Mester Ákos 
menesztése után elvállalta a 168 óra szer-
kesztését, amiért média háború alakult ki, 
munkatársai nem köszöntek neki. A hallga-
tóság sem örült a váltásnak, végül a műsor 
néhány adást követően megszűnt. Riport-
jai évtizedeken át jelentek meg könyv alak-
ban is. Erről azt vallotta: „A hang elszáll, ben-
nem pedig mindig erős a vágy, hogy olvas-
ni is lehessen, amit elmondtam. Meg akarom 
osztani másokkal is az élményt, azt az örö-
möt, amit számomra a világ történetei jelen-
tenek. És ez akkor lehetséges, ha a kultúr-
történet is szórakoztató, ha megismerhetők 

a sztorik, ha mindez közel 
hozható. Az ember jár-
kál a világban, mikrofon 
vagy jegyzetfüzet a kezé-
ben, akár szabadságon, 
akár hivatalos úton van. 
és figyel. Mert minden-
ből valami lesz. Lehet, 
hogy csak egy hangulat.”  
1950-1957 között Szé-
kesfehérváron és Buda-
pesten ügyvégként tevé-
kenykedett, majd 1968-
ig vállalati jogász. 1957-
1968 között vállalkozó, 

valamint alkalmi újságíró volt. 1960-tól a 
Magyar Rádió külső, majd 1968-tól belső 
munkatársa, főmunkatársa lett. 1971. feb-
ruár 6-án megszületett a 168 óra. Az első 
zenés „szórakoztatási időben” adott politi-
kai magazinműsor elindítása mérföldkő volt 
a kommunista rádiózás stílustörténetében. A 
168 óra a korszak legtöbb politikai orgánu-
mánál szókimondóbb volt és lehetett, hiszen 
az volt a politikai elvárás vele szemben. A 
műsorban rendhagyó módon szót ejtettek a 
szerkesztőség gondjairól is. A 168 óra ismer-
tethette először a szovjetellenes angol kém-
kedési vádakat, viszont a 168 óra sem fűz-
hetett kommentárt Rákosi halálának és a 
Magyar Nemzeti Bank nyugati kötvénykibo-
csátásának híréhez. A műsor felelős szer-
kesztője Ipper Pál, belpolitikai szerkesztő-
je Földi Iván, egyik műsorvezetője Rapcsá-
nyi László, másik műsorvezetője és név-
adója Mester Ákos volt.  1987 óta a Sárga 
regények című sorozat szerkesztője. 1984-
ben jelent meg az Izraelről szóló riport-
könyve, nem sokkal később pedig megala-
kult a Magyar-Izraeli Baráti Társaság, mely-
nek elnöke lett. A két nép közös sorsának 
megismertetését tűzte ki céljául. Kulturá-
lis-tudományos életükben sok az összefo-
nódás, a társaság előadásai ezekről szól-
tak. Mikor elindult a társaság főként tabuté-
mákhoz nyúltak. 1989 óta a Magyar-Izrae-
li Baráti Társaság elnöke. 1993-1995 között 
a vallási főszerkesztőség vezetője volt. Szá-
mos népszerű rádióműsor riportere és szer-
kesztője. 2013. február 10-én 87 évesen tért 
örök nyugalomra Budapesten. Több nagysi-
kerű könyv szerzője, ilyenek pl.: A Biblia vilá-
ga (1971), Mikrofonnal a Föld körül (társz-
szerkesztő, 1974), Vendégségben őseink-
nél (Boros Jánossal, 1975), Beszélgetések 
a Bibliáról (1976), Áthosz, a Szent Hegy 
és lakói (1979), Jeruzsálem (1984), Tol-
nai Világlapja (szerkesztő, 1988), Vasárna-
pi Újság (szerkesztő 1989), Útikönyv a kép-
zelet országaiba (1998), Szent Péter széke 
fényben és árnyékban (2003), Szent Ferenc 
leányai Baján (Merk Zsuzsával, 2003), A 
város keresi múltját (Merk Zsuzsával, 2003), 
A távolság könnyű levegője (Útirajzok; Kai-
rosz, Bp., 2010) Ha angyalt látsz szóljál! 
(Beszélgetések, rádiós tárcák, hangulatok; 
Argumentum, Bp., 2012). 2008-ban megkap-
ta a Pulitzer-emlékdíjat.

Előtérben a helyi értékek
Dr. Rapcsányi László életútja

Az 1999-ben alakult Felső-bácskai Fiatal Művészekért 
Kulturális Alapítvány elsődleges céljának tekinti a népha-
gyományok megőrzését, továbbélésnek elősegítését. Ennek 
megvalósításaként az alapítvány kuratóriuma 2014-ben dön-
tött, hogy az általa fenntartott művészeti iskola mellett létre-
hoz városunkban egy skanzent. A létesítmény kialakítása-
kor célként fogalmazódott meg őseink életének, építészeti 
hagyományainak, szokásainak, mindennapi életének bemu-
tatása. Erre a célra a Mélykúti úton, a benzinkút után talál-
ható területen kezdtek el építkezni és a skanzent az elmúlt 
napokban adtak át ünnepélyesen és nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt. 

A helyi vállalkozók bevonásával építették fel a különbö-
ző korok, századok épületeit felvonultó skanzent, melyben 
elődeink lakókörnyezete elevenedik meg az adott koroknak 
megfelelő technikával készült lakóhelyeket, jurtákat, gödör-
házakat, vert falú kemencés, és verandás házat, játszóte-
ret, gazdasági udvart és ólakat, hagyományos állattartást, 
a különböző mesterségeket, az őseink kultúráját bemutató 
szabadtéri kiállításon.

A skanzen területén a legkülönfélébb házi állatok fellelhe-
tőek, mint például kutya, baromfi, az őshonos magyar lófaj-
ták, de még a világszerte ismert jellegzetes alföldi szür-
ke marha és rackabirka is megtalálható. Az állatokat ott is 
nevelik.

A skanzen egyik különlegessége a kora középkori lakó-
ház, jellegzetessége a vert falú tisztaszoba. A ház többi 
része, a konyha és a kamra, úgynevezett paticsfalú. A pati-
csfal a levert karók közé szőtt vessző vagy nád, amelyet 
sárral és agyaggal tapasztanak. A tető náddal van lefed-
ve, sátortetős elrendezésű, hosszan túlnyúlik a ház falán, 
hogy védje azt az időjárás viszontagságaitól. Különleges-
sége még az épületnek, hogy abban a korban még az üveg 
nagyon drága volt, ezért disznóhólyaggal oldották meg az 
átláthatóságot és az eső elleni védelmet. A konyha és az 
éléstár padozata pedig döngölt földből és agyagból van.

A megépült skanzen kiváló lehetőséget nyújt majd többek 
között iskolai osztályok fogadására, gyerekeknek táborok 
szervezésére, családok és közösségek számára kiránduló-
helynek, ahol lovaglással, kézműves foglalkozásokkal, nép-
tánc oktatással, íjászati foglalkozásokkal várják az érdek-
lődőket – tudtuk meg az ünnepélyes megnyitón, ahol régi 
korok zenéjét időző énekekkel kísért kulturális műsor kere-
tében. Az augusztus 18-dikai ünnepségen kenyérszente-
lést követően a skanzent Mons. Menyhárt Sándor plébános 
szentelte meg, Radvánszki István faluépítő és Szűcs János 
egykori kimittud győztes mondott verset, felidézve az építés 
és segítve a régi korok hangulatának felidézését. A hangu-
latot fokozta a sok finom falat, melyet a vendégek az ünne-
pi műsor után fogyasztottak el, végül jó ízű beszélgetések-
kel zárult az esemény.

Kedvelt kirándulóhely lehet

Jánoshalma a művész szemével
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Tisztelt Jánoshalmiak!
Az elmúlt hónap jánoshalmi politikai történései írásra késztettek.
Történt legutóbb, hogy ismét (bár már többedik alkalommal) 

elárasztotta a jánoshalmiak postaládáját a helyi jobbikos alapszer-
vezet újsága. Önmagában ezzel semmi gond nincs. Az igazi baj az 
lenne, hogy ha nem lehetne ilyet megjelentetni, mint ahogy ez volt 
az előző politikai rendszerben. 

Azzal sincs semmi gond, hogy a kiadvány szerkesztői, a világot 
másképpen látók, másképpen látják Jánoshalmát, a múltat, a jelent 
és így a jövőt is.

Azzal sincs semmi gond, hogy keresik rajtunk a hibákat és azzal 
sem volna, ha a valós hibákat megtalálják. A gond inkább azzal vol-
na, ha a jelenlegi képviselő-testület, azokat nem akarná megoldani, 
megváltoztatni, kijavítani!

Az én meglátásom szerint a valódi probléma a jobbikosok kiad-
ványának üzenete. Innét kezdődően fordul komolyra a dolog, mert 
olyan elemi gyűlölettel árasztja el a jánoshalmi közéletet, amely-
lyel nem lehet együtt élni. Ez az, amely ha elharapózik -két évvel 
a 2019-es önkormányzati választások előtt- felrobbantja Jánoshal-
ma közösségeit, közéletét, kapcsolatainkat! Ez az, amit nem sza-
bad engedni! 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez mostantól már a kampány. 
Idejekorán láttatják, hogy a jobbikos helyi elnök úr polgármester-je-

lölti kampányában össze akar fogni a volt szdsz-es polgármes-
ter úrral, és a saját állítása szerint, még az „ördöggel is kész cim-
borálni”.

De, Kedves Olvasó! Olyan gyűlölettel, amit ők képviselnek, ame-
lyet egyre inkább elharapózni látok a soraikban és a támogatóiké-
ban, azt mondom, eddig és ne tovább! Erre a mocskolódásra sem 
én, sem Czeller polgármester úr nem szolgáltunk rá, ilyennel még 
nem találkoztam!

Az, hogy tele van a legtöbb írás gőggel, csúsztatással, hazug-
sággal, több esetben hozzá nem értéssel, természetesen nem 
engem minősít! Ha elolvassák, ítéljék meg Önök is!

Politikai kampányt tisztességgel is lehet vívni, és lehet nyerni 
választást tisztességes eszközökkel is! Erre biztatom a két „urat”, 
ilyen formán politizáljanak! 

A jobbikos kiadvány nem foglalkozik azzal a ténnyel, hogy János-
halma elmúlt 10 évnyi fejlesztései éppen Czeller Zoltánhoz kötőd-
nek. Nem foglalkozik azzal a ténnyel, hogy az eddig Jánoshalmára 
érkezett támogatások 80%-át a Czeller Zoltán vezette önkormány-
zat nyerte el. Szomorú, hogy ebből csak annyi értelmezés jött le a 
jeles íróknak, hogy itt biztos lenyúlás, visszaosztás van.

A mostanában, a két úr által sokat szidott, jelenlegi polgármeste-
rünk, Czeller Zoltán nélkül nem tartanánk itt! Azt nem várja el, hogy 
bárki hálás legyen ezért, vagy kicsit is emlékezzen eddigi munkájá-
ra, tetteire, fejlesztéseire, de szerintem nem érdemli meg ezt a szi-
tokhadjáratot a munkájáért a sajátjaitól, a jánoshalmiaktól!

Kedves Jánoshalmiak!
A pesti politikai stílusnak szerintem nincs helye Jánoshalmán! 

Ezt abba kell hagyni! 
Ha beszélnek a két úrral, mondják el nekik, hogy a jánoshalmi 

emberek többet érdemelnek attól, amit ők képviselnek! 
Önökre talán hallgatnak, hisz Önöket akarják vezetni, irányíta-

ni. De ha ez a gyűlölettől fűtött és hazugságokkal tarkított magatar-
tásforma jelenti a szebb jövőt, amit nekünk tartogatnak, akkor ettől 
a jó Isten mentsen meg minket, mert Jánoshalmára és népére sok 
szenvedés vár majd!

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltek rám!

Bányai Gábor
a Térség országgyűlési képviselője

Köszönet a segítségért Egészségünkért dolgozók köszöntése

Az idei nyár eseménydús programjai között 
kapott helyet a Semmelweis napi önkormányza-
ti rendezvény is. A városvezetés meghívásának 
igyekeztek eleget tenni az egészségügyi dolgo-
zók, háziorvosok, szakorvosok, és assziszten-
seik, a mentőállomás munkatársai, a patikusok, 
és védőnők is, mint minden hasonló rendezvény 
esetében az ügyeletben lévők kivételével. Czeller 
Zoltán polgármester úr megköszönte a jelenlé-
vők egész éves áldozatos munkáját, és számukra 
is a kívánságok sorában elsőként jó egészséget 
kívánt. Az önkormányzat jóféle hazaival, a Diá-
kélelmezési Konyha dolgozói által kiválóan elké-
szített vacsorával vendégelte meg a dolgozókat, 
az ünnepi műsor sztárvendége Szekeres Adrienn 
EMeRTon-, és Artisjus-díjas művésznő volt. Isten 
éltesse az egészségügyi dolgozókat!

Elhiggyem? Továbbadjam? Vagy más-
képp is lehet…

„A leghatalmasabb erő az Univerzumban 
a pletyka.” (Dave Barry)

Ki ne találkozott volna már a pletykával? Egé-
szen kicsi korunktól a halálunk pillanatáig elkí-
sér bennünket, akár akarjuk, akár nem.

A pletyka az Értelmező Szótár szerint: ros�-
s�indulatú szóbeszéd, mende-monda, egy sze-
mélyes ügyet, ill. kitalált vagy elferdített ese-
tet alattomosan mások előtt kitárgyaló, kite-
regető, felelőtlen vagy ártó szándékú híresz-
telés, ami az érintett személy becsületét érin-
ti, őt gyanúba, rossz hírbe hozza. Mondhatnánk 
úgy is, hogy a pletyka két ember közötti szó-
beszéd egy harmadik félről, eseményről vagy 
körülményről. 

A pletykák, mint régen a népmesék, „szá-
jról szájra”terjednek, az is előfordul, hogy a 
végén valahogy teljesen átalakulva, egészen 
máshogy jutnak vissza ahhoz, akiről szólnak. 
A pletyka alapjában véve kitaláció, nem fel-
tétlenül direkt, lehet félreértés miatt is. Ami 
közős mindkét esetben, hogy megbántja azt az 
embert, akiről információkat közöl. Ha moso-
lyogva, nevetve, sírva, vagy akár sértődötten 
fogadják is, egy biztos legbelül mindenkit bánt, 
ha a háta mögött valótlant állítanak róla. Nin-
csenek ártatlan pletykák. A pletykák mindig a 
bűntett dimenziója felé haladnak.

A mondás így szól: más szemében a szál-
kát, a sajátjában a gerendát sem veszi észre az 

ember. Nem is beszélve arról, hogy a bizonyos”-
szálka” igencsak nézőpont kérdése. Kinek, mi 
számít hibának? 

Eleink számos, esetenként különös magyará-
zatokat adtak a pletykának. A szó héber jelen-
tése példának okáért a személyre is utal, aki 
elköveti, aki rosszat beszél másról, pletykál róla, 
rossz hírét költi. Ez a magyarázat úgy tartja, a 
rossz nyelv három embert „öl meg” egyszer-
re, aki mondja, akiről szól, és aki hallja. Három 
embert öl meg, aztán családokat szakít szét, 
közösségeket bomlaszt. Nem épít, nem szépít, 
hanem kárt okoz, haragot és széthúzást.

Lehetne másként is? De még mennyire!
Ugyanis mindenki azt szeretné, hogy róla ne 

mondjanak rosszat, sőt kifejezetten utálja, ha 
róla rosszat mondanak. Mindenki azt szeret-
né, ha esetleg befogadnák őt egy közösségbe, 
hogy értékeljék, elismerjék valamiért, ha más-
ként nem, hát egyszerűen csak őt magát, mint 
embert. Minden ember szeretetre, megbecsü-
lésre vágyik, az is, aki pletykál, nemcsak az, aki-
ről pletykálnak. Jó szóra, dicséretre, bátorításra, 
megértésre vágyik mindenki óvodától egyetem-
ig, a családban, a munkahelyen, és mindenütt, 
ahol közösségek (még!) léteznek.

Aki netalán a fentiekből magára ismer, 
(véletlenül!) pletykás lenne, esetleg próbáljon 
meg JÓT –DE LEGFŐKÉPPEN IGAZAT! -MONDA-
NI MÁSOKRÓL, mert MINDANNYIAN JOBBAN 
ÉREZZÜK MAJD MAGUNKAT!

(ryan)

Pletyka vagy igazság? 

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 cél-
jából. 

A Jánoshalma ANNO 
kiadvány megvásárolható a 
Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán Petróczky Ferencné, 
Szűcs Lászlóné és Maráczi 
Nóra munkatársaknál.

Megvásárolható 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

A Római Katolikus Plébánia Hivatal köszönetet mond Dr. Benkő Zsoltnak, Nagy Zoltán 
és családjának,Rónaszéki Gábornak,Petróczki Ferenc és családjának Szűcs Lajos és csa-
ládjának, Szilágyi József és családjának,Dobos István és családjának, Haris József épí-
tőanyag kereskedőnek anyagi támogatásukért  valamint a Csényi és Társa Kft. dolgozói-
nak, hogy a Bajai úti temető kerítését kicserélték.

EDDIG és NE TOVÁBB!
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Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenlé-
ti Rendőrség határvadász Bevetési Osztályainak állományába járőr-
társ beosztásba.

A Bács-kiskun megyei toborzó csoport 2017. augusztus 24-én a János-
halmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály épületében várta az érdeklő-
dőket. A megjelent érdeklődők személyesen kaptak tájékoztatást a határva-
dász-képzésre történő jelentkezés feltételeiről a szolgálatellátás részleteiről.  
A meghirdetett pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött a felvételi 
követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják. A 
felvételt nyert pályázók először moduláris képzésen vesznek részt, amelyet 
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést szerez-
nek. A résztvevők a sikeres vizsgákat követően próbaidő kikötésével kerül-
hetnek a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába. Az őr-, járőrtárs 
rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határ-
vadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt. Az előa-
dás után az érdeklődők közvetlenül tehették fel az előadóknak a kérdéseiket.  
Legközelebb 2017. szeptember 15-én a „Szüreti expón” találkozhat-
nak a rendőrség munkatársaival az érdeklődők. 

A jelentkezőket továbbra is várják, a képzéssel kapcsolatban kérhet-

nek tájékoztatást valamennyi rendőrkapitányság, rendőrőrs vagy határren-
dészeti kirendeltség munkatársaitól, illetve a rendőrség honlapján - www.
police.hu - is megtalálható minden fontos információ döntésük meghoza-
talához.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2017. augusztus 25. napján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatala és Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Jánoshal-
ma Rendőrőrs egyeztető megbeszélést tartott az áldozatsegítés terüle-
tén, valamint az elveszett, ellopott okmányokkal kapcsolatos együttmű-
ködési feladatok vonatkozásában. Az egyeztetés célja, hogy a kormány-
hivatali ügyintézők és rendőrség munkatársai közösen tudjanak segíteni 
az áldozatoknak. 

A járási hivatal részéről dr. Barna Brigitta gyámügyi szakügyintéző az 
áldozatsegítés területéhez tartozó azonnali pénzügyi segély és áldozati 
státusz igazolása jogintézményekről tartott tájékoztatót, majd Raffai Juli-
anna kormányablak osztályvezető a kormányablak feladatkörébe tartozó 
elveszett, ellopott és talált okmányokkal kapcsolatos teendőkről tájékoztat-
ta a rendőrség munkatársait. 

Az előadásokat követően a járási hivatal dolgozói és a rendőrség mun-
katársai a továbbiakban is megvalósuló együttműködés technikai feladata-
it tárgyalták meg. Ezúton köszönjük Kutyifa István őrsparancsnoknak, hogy 
lehetőséget biztosított a személyes egyeztetésre.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Munkáltatói fórum
MUNKAHELYTEREMTÉS 2017 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala a 
2017. augusztus 24-én az Imre Zoltán Művelődési Központban Munkálta-
tói Fórumot tartott.

A Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
köszöntötte a munkáltatók megjelent képviselőit. 

Ezt követően Bányai Gábor országgyűlési képviselő tartott tájékoztatót 
és felhívta a megjelentek figyelmét a pályázati lehetőségek kihasználására, 
fejlesztési lehetőségekre a jánoshalmi járás területén.

A BKMKH Foglalkoztatási Főosztály munkatársa Karáné Borbély Csilla 
ezt követően mutatta be a mikro-, kis- és középvállalkozások részére meg-
hirdetett munkahelyteremtő beruházási pályázatot. 

A pályázat célja új munkahelyek létrehozása, meglévő munkahelyek 
bővítése, területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, helyi 
gazdaság megerősítése, hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásá-
nak ösztönzése kiegészítő támogatással. 

A szakügyintéző tájékoztatást adott arról, kik nyújthatnak be pályáza-
tot. Ismertette, mire pályázhatnak a vállalkozások, mekkora támogatást 
igényelhetnek, milyen kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Ismertet-
te a pályázat benyújtásának a határidejét, módját és a pályázat értékelé-
sének menetét.

A rendezvényen részt vevők írásos emlékeztetőt is kaptak a pályázattal 
kapcsolatos tudnivalókról. 

A mellékelt link tartalmazza a pályázati felhívást és a  szükséges doku-
mentációkat. http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/
hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak

 
Bács-Kiskun megyei beruházások esetén érdeklődni, valamint a pályá-

zatot az alábbi címre kell megküldeni:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 2/205.sz.

Pályázatok beküldési határideje: 
                               2017. augusztus 01-től 2017. szeptember 15-ig.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 
Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében 2015. október 21-től nyílt meg a kor-
mányablak az okmányiroda korábbi helyén. Az ügyfeleket szép, akadály-
mentesített, modern környezetben, jól felkészült ügyintézők várják. 

2016. évben 32.373 ügyfél, 2017. január 1-től augusztus 22. napjáig 
már 25.000 ügyfél  kereste fel a kormányablakot, akik nem csak a já-
noshalmi járás területéről, hanem az ország különböző részeiről illetve kül-
földről érkeztek.   

A jánoshalmi 
Sáriné Nagy Edit 
volt a szerencsés 
25.000. ügyfél, aki 
elmondta, hogy 
több alkalommal 
volt már a kormá-
nyablakban külön-
böző ügyeket intéz-
ni, a mai napon 
ügyfélkapu nyitá-
sa céljából érkezett 
hozzánk. A szeren-
csés ügyfelet jubi-
leumi ajándék vár-
ta, amelyet Bodro-
giné dr. Mikó Zsu-
zsanna hivatalveze-
tő asszony adott át. 

A Jánoshalmi 
Járási Hivatal Kormányablak Osztálya 2015. október 21-i megnyitása 
óta folyamatosan a hét minden munkanapján - jelenleg 1540 ügykörben 
- fogadja ügyfeleit. Az ügykörök az ügyintézők között megosztásra kerül-

tek, az ügyfélhívó rendszer automatikusan ahhoz az ügyintézőhöz hívja az 
ügyfelet, akihez az ügy intézése tartozik. Az eddigi tapasztalatok alapján 
a korábbi okmányirodában intézhető ügyeken túl leggyakrabban az alábbi 
ügytípusokban keresték meg integrált ügyfélszolgálatunkat:
Azonnali ügyintézés keretében:

 —  ügyfélkapu nyitása, aktiválása
 —  hiteles tulajdoni lap másolat kiadása
 —  hiteles térképmásolat kiadása

Kérelmek továbbítása céljából:
 —  TAJ kártya pótlása, cseréje; Európai Egészségbiztosítási Kártya igény-
lése
 —  családtámogatási ellátások igénylése: családi pótlék (nevelési, iskoláz-
tatási támogatás), GYES, anyasági támogatás igénylése
 —  nyugdíjügyek (öregségi nyugdíj kérelem, méltányossági nyugellátás 
emelés, egyszeri segély kérelem nyugellátásban részesülőknek)
 —  szociális ellátások igénylése (aktív korúak ellátása, egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság, közgyógyellátás, ápolási díj)

Minden ügyfelet szeretettel várnak az ügyfélszolgálaton, ahol 2016 janu-
ár 1-től több eljárás illetékmentes lett, egyre több ügyet lehet intézni és a 
hét minden munkanapján van ügyfélfogadás. 

További információkat találhat: 
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/_kormanyablak_osztaly/
A KORMÁNYABLAK elérhetőségei: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
77/795-294 77/795-217 77/795-290 77/795-291
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2017.08.28
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Állatorvosi asszisztens (felcser) Szakközépiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000 – 250.000 Ft
Mezőgazdasági gépkezelő Szakmunkásképző Borotai Sertéshús Zrt. Borota 161.000 – 200.000 Ft
Takarító Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 127.500 – 161.000 Ft
Kézi csomagoló Szakiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 161.000 – 200.000 Ft
Adminisztrációs ügyintéző Gimnázium, Szakközépiskola Koch- Vin Kft. Borota megegyezés szerint
Borászati gép kezelője Általános iskola, Szakmunkásképző Koch – Vin Kft. Borota megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Pusenszki Gábor ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Pusenszki Gábor ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Általános karbantartó Általános iskola, szakmunkásképző Fülöp Róbert ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Raklapszögelő Általános iskola Kozák – Fa Kft. Jánoshalma 127.500 Ft.
Szakács Szakmunkásképző Gála – Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Konyhai kisegítő Általános iskola   Gála – Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

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

Kérjük a munkáltatókat, jelezzék állás ajánlataikat a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 
Foglalkoztatási Osztálya  felé, szeretnénk segíteni az állás betöltésében! 

A kormányablak az idén már 25 ezer ügyfelet szolgált ki 

Toborzás a Foglalkoztatási Osztályon

Egyeztetés a rendőr kollégákkal

http://www.police.hu
http://www.police.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/_kormanyablak_osztaly/
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a  2017. szeptember 15-17. között  megrendezésre 

kerülő „Szüreti expo” rendezvényre.
                                 Helyszín: FM Szakképző Iskola udvara (Jánoshalma, Béke tér 13.)

Védnök: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 

Felhívás!
A SZÜRETI EXPO program keretén belül, az FM Kelet – magyarországi Agrár-

szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Töltött káposzta főző versenyt hirdet!
A verseny időpontja: 2017. szeptember 16. (szombat)
Helye: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. sz. (szakképző iskola)

Versenyfeltételek:
Jelentkezés: 2017. 09. 12-éig, 8,00 h-12,00 h között munkanapokon, az iskola portáján, a nevezési díj befizeté-

sével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13).     
A versenyen maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!

A verseny nevezési díja: 6.500.-Ft / bogrács

A nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a főzéshez szükséges alapanyagokat: savanyított káposz-
tát 2 kg, 40 db káposzta levelet, és 3 kg darált húst.

Az alapanyagokat 2017. 09. 15-én (pénteken) 15,00  -17,00 óra között vehetik át a jelentkezők: Csimáné Balázs 
Zsuzsanna oktatótól, Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatt.

    Verseny szabálya:
 ¾ Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, szombat reggel, a verseny helyszínén kell 
bemutatni.

 ¾ A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben (9 óra), a versenyzők megkezdik a főzést.      A 
főzést 12,00 óráig kell befejezni.

 ¾ Az ételek bírálata 12,00-tól - 13,00-óráig. Eredményhirdetés 13,30-tól.
Minden versenyző számára biztosítunk egy asztalt, és székeket, vagy padot, ha többre van igény, azt előre kér-
jük jelezni.
Aki saját sátrat szeretne felállítani, az alapanyag átvételekor, jelezze a szervezőknek.
Vendégeink részére, akik nem hivatalosak egyik bográcsfőző helyre sem, ismét lehetőséget biztosítunk töltött 
káposzta adagok elővásárlásra, de lehetőség lesz a verseny napján is vásárolni az iskola pénztárában,.

Érdeklődni lehet, az alábbi telefonszámokon:
Taskovics Tiborné 06/30/539- 2932

Zadravecz György 06/70/332 – 8933

A vendégeinket és a versenyzőinket színvonalas kiállítások, gépbemutatók és szórakoztató programok 
várják!

Tisztelettel a szervezők!

A jánoshalmi „SZÜRETI EXPO” keretében, a már 
hagyománynak számító 5. töltött káposzta főző ver-
senyre,  2017. szeptember 16. (szombat) szeretettel 
várjuk a jelentkező versenyzőket. 

Az elmúlt években egyre több bográcsba főtt a 
finom töltött káposzta. Szeretnénk, ha ebben az évben 
még több fiatal (tanuló) venne részt a versenyen, 
ezért nekik kedvezményes nevezési díjat kell befizetni 
jelentkezéskor. Természetesen várjuk a rendszeresen 
résztvevő versenyzőinket is.

Az elkészült ételek bírálatát az ötfős zsűri végzi. 
A zsűriben, három fő profi szakács és két fő amatőr 
meghívott vesz részt. A bírálatra a 13:30-tól kerül sor.

A győztes versenyzők értékes ajándékokat is külön-
díjakat vehetnek át.

Számítunk a versenyzők barátaira, hozzátartozó-

ikra, hogy az elkészült ételeket együtt fogyasszuk el, 
hangulatos környezetben, a szakiskola udvarában, 
ahol műsorok, bemutatók, és a kiállítások teszik szí-
nesebbé a napot. 

 A részletes programok és a kiállítók felsorolá-
sa megtalálható a „SZÜRETI EXPO”  program kíná-
latában.

Azon vendégeink részére, akik nem hivatalosak 
egyik bográcsfőző helyre sem, ismét lehetőséget biz-
tosítunk töltött káposzta adagok elővásárlásra az isko-
la pénztárában minden nap munkaidőben, illetve kor-
látozott számban a verseny napján.
Kérjük, nevezzenek a versenyre! 

 Újra együtt, jó hangulatban!
Mindenkit szertetettel vár a rendezőség!

2017. 09. 16. (szombat)  
„ SZÜRETI EXPO”
FM ASzK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium    6440 Jánoshalma Béke tér 13.
8,30-,9,00 h-ig Regisztráció a versenyre (csak 
azok részére, akik jelentkeztek 2017. 09. 12-ig.)
                      Regisztráció a helyszínen. A főzőhely 
kialakítása. Előkészület.
                     ( Saját sátor felállítása esetén, szük-
séges előre egyeztetni a szervezőkkel! )
09:00 - Tűzgyújtás

Tűzgyújtás után, a főzés időtartama 
alatt a főzőhelyen kizárólag, és csak a 
FŐZŐMESTER, és a csapata (2-3 fő) 
tartózkodhat! Ebben az időszakban ke-
rül sor a névtábla kiosztására, a bírálat-
hoz szükséges egységtábla, valamint a 
sorszámot tartalmazó boríték átvételére 
is.

12:00 - Tálalás
Az elkészült káposztát, az egységesen 
kiadott tányérban, az aljára ragasztott 

sorszámmal ellátva BÍRÁLATRA előké-
szítik a versenyzők, ill. a csapatok! Tá-
lalás: egy adag (2 db) káposztát  ízlése-
sen, tetszés szerint körítve, és díszítve 
kérjük. Az így előkészített ká posztát, a 
zsűri elé tételéről, és a felszolgálásáról a 
rendezők gondoskodnak!

13,30 h.- Eredményhirdetés - Díjak átadása!

A versenyzők egyénileg gondoskodjanak az evő-
eszközökről és a tányérokról, valamint a keletke-
zett hulladékok az esetleges ételmaradékok ösz-
szegyűjtéséről, elszállításáról!
FELHÍVJUK A VERSENYZŐK ,  ILLETVE  A  
CSAPATOK FIGYELMÉT, hogy a felsoroltakat 
hozzák magukkal:

- evőeszközök, tányérok,
- tejföl, kenyér …stb.

Kérünk minden versenyzőt, illetve csapatot a tá-
jékoztatás pontos betartására!
Minden résztvevőnek sikeres versenyzést, és 
kellemes időtöltést kívánunk!

Tisztelettel, a szervezők!  

Töltött káposzta 
főző verseny 

programja 

  Mindenkit szeretettel várunk, 
a „Szármafőző versenyre”!

A rendezvény keretében látható:
 ● Jánoshalmi Gazdakör kiál l í tása 
(a kiállítás ideje alatt tombolajegy vásárolható a 
teremőröknél) 
 ● Bács-Kiskun Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás 
 ● BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának bemutat-
kozása 
 ● Katonai sátor, határvadász toborzás  
 ● Festmények, kézimunkák, fonal grafikák, fafaragá-
sok, virágkompozíciók, kerámiák kiállítása  
 ● Egészségfejlesztési Iroda, Benkő és Városházi 
Patika egészségügyi vizsgálatok, állapotfelmérés 
 ● Mezőgazdasági gépek kiállítása 
 ● Kosárfonás, kézműves bemutatók, pénteken lát-
vány fafaragás
 ● Vadászati kiállítás 
 ● Díszmadár és kisállat kiállítás 
 ● Kreatív műhely, üvegfestés és kiállítás 
 ● Gokart traktor kipróbálása  
 ● Gyermekeknek állat simogató
 ● Szombaton káposzta főző verseny, azt követően 
Solymos Tóni koncertje
 ● „Jánoshalma anno” és „A jánoshalmi labdarúgás 
aranykorának krónikája” c. könyvek árusítása
 ● Büfé

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

P r o g r a m:

2017. szeptember  15. (péntek) 
Kiállítások nyitva vannak: 9 – 18 óráig  

a nyitvatartási idő alatt légvár és népi játszótér  
 ● 1000  látvány fafaragás és rönkszobor kiállítás a 
Szakképző Iskola udvarán
 ● 1200  Szüreti ételek kóstolója (pincepörkölt, macska-
nyomos tarhonya, (a helyszínen kóstolói jegy vásá-
rolható a teremőröknél 600 Ft/adag )
 ● 1400  Expo ünnepélyes megnyitása a Szakképző 
Iskola udvarán 
 ●          megnyitják: Kovács Ernő kormánymegbízott  
 ●  Bányai Gábor országgyűlési képviselő 

 ●     A megnyitón fellépnek: 
 ●  Pöndölösök citerazenekar
 ●   Új Pávakör énekkar 
 ● 1500: Színpadi programok (a járás településeinek 
iskoláiból érkezett diák fellépők, Kéleshalmi Nótakör 
fellépése a Szakképző Iskola udvarán)
 ● 1900 Távcsöves csillagkeresés a Szakképző Isko-
la udvarán

2017. szeptember 16. ( szombat )
 ● Kiállítások nyitva vannak: 9 - 18 

 ● 0900 Töltött káposzta főző verseny megnyitója
 ● Kóstolói jegy vásárolható (660 Ft/adag) az iskola 
pénztárában 2017. szeptember 14-én (csütörtök) 
1600 óráig, de a rendezvény alatt is lehetőség lesz 
kóstoló jegy vásárlására 
 ● Szüreti Kupa a jánoshalmi futballpályán (szervező: 
Szabó Kornél)
 ● 11-13 óra között színpadi programok (Vadvirág 
asszonykórus Rém, Aerobic csoport, Salima Has-
tánc Csoport, Mélykúti fúvószenekar, tánccsoport 
és mások) 
 ● 13,30 órától töltött káposzta főző verseny díjainak 
átadása
 ● 15,00 órától Solymos Tóni koncertje 

2017. szeptember 17. ( vasárnap )
Ezen a napon csak a Gazdakör kiállítása 
tekinthető meg
1500 Gazdakör terménybemutatójának 
eredményhirdetése és tombolasorsolás

A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a 
szervezőknél:

 ● FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium 77/401-028, 70/458-2366 
 ● BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Tel: 70/457-
1043 
 ● Jánoshalma Város Önkormányzata Tel: 77/501-001
 ● Jánoshalmi Gazdakör Tel: 20 /965-7021, 
 ● Töltött káposzta főző verseny 70/332-8933

Igény szerint szállást és étkezést biztosítunk.

Tisztelettel meghívjuk kedves Gazdatársainkat,
Kiállítóinkat és az érdeklődőket

2017. szeptember 15 - 17.
tartandó Szüreti Expo–ra

 Jánoshalma, Béke tér 13., FM ASZK Szakképző Iskola udvaraHelyszíne:
 104 éves Jánoshalmi Gazdakör Bács-Kiskun MegyeiRendező:
Kormányhivatal, FM ASZK Jánoshalma,

Jánoshalma Város Önkormányzata.

A kiállítandó termékek és termények átvétele:
FM ASZK Iskola tornatermében lesz 2017. 09. 14-én 13 órától

(Kiállítható: termékek, gyümölcsök, zöldségfélék, virágok, festmények, kézimunkák, gyermekrajzok,
gyümölcsökből, magokból készült kreatív kompozíciók, borászati, méhészeti termékek, vetőmagok,

szörpök, lekvárok, húsipari készítmények, stb.) (megközelítés az Orczy utca felőli kapun)
A kiállításon a terményekhez a ládákat a helyszínen biztosítjuk.

Programok:
Megnyitó 2017. 09. 15-én 10 órától - termény szentelés.

A megnyitó után kulturális programok: 10 órától – 12 óráig.
Ünnepélyes megnyitó: 2017. 09. 15-én 14 órakor.

A megnyitó napján 12 órától szüreti ételek kóstolója:
pincepörkölt, macskanyomos tarhonya közül lehet választani melynek ára 600 Ft/adag

Kóstolói jegy és tombola vásárlása a teremőröknél a helyszínen.

2017. 09. 17-én csak a Gazdakör kiállítása látogatható!

A kiállítás látogatható:
2017. 09. 15-től – 17-ig reggel 9 órától délután 17 óráig, 

2017. 09 17-én 15 órakor eredményhirdetés és tombola sorsolás
A kiállítás bontása 2017. 09. 17-én 16 órától.

Igény szerint 2017. 09. 16-án töltött káposztát főzünk
Gazdaköri tagjaink részére.

 2017. 09. 13-ig lehet 600,- Ft/adag.Jelentkezni:

Tombolatárgy felajánlását szívesen fogadjuk.

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet:
Farkas László +3620/965-7021, +36/704-535-077

Kiss István (Pityu) +3630/338-4683   
Ötvös Tiborné +3630/742-7671

Farkas László
Gazdakör elnök

Meghívó
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◄◄◄ folytatás az 1. oldalról 

Reményeink szerint így köny-
nyebbé, hatékonyabbá válik a kis-
gyermekek ellátása és a dolgozók 
munkája. Biztonság technikai és 
energetikai felhasználás hatékony-
ságát elősegítő rendszereket sze-
reltek be és fel. Így nyomon tudjuk 
követni a kamerarendszer segít-
ségével az óvodánkba érkező és 
távozó személyeket. A napkollek-
torok pedig segítik az épület áram-
számlájának csökkenését. Így óvo-
dánk épülete szerkezetileg, energe-
tikailag a mai kor elvárásainak meg-
felelően működik, és várja az óvo-
dába érkező gyermekeket felnőtte-
ket, dolgozókat.

Köszönjük a Városgazda Kft 
vezetőjének Juhász Zsolt Úrnak és 
Gyenis Milánnak, valamint szak-
embereinek a kivitelezést a pon-
tos, igényes munkát. Köszönet ille-
ti Halász-Csiba Renátát e pályázat 
és a többi nyertes pályázat írásáért!

Csernákné Kasziba Zsuzsanna
telephelyvezető

Szent Anna Iskola és Óvoda híre
A 2016/2017-es 

tanév sem múlt el 
felújítási munkálatok 
nélkül. Ősszel a Mol-
nár János utcai Óvo-
da homlokzata kapott 
új színt, valamint az 
udvarban elkészült a 
betonjárda . A gyer-
mekek nagy örömé-
re pedig az alapítvá-
nyi bál bevételéből 
megvalósult a csúsz-
dás játszóvár. Sze-
rencsés József jóvol-
tából pedig a játékok 
alatt lévő gumilapok 
váltak szinte újjá. A 
legnagyobb örömöt a 

Folyamatosan szépülő intézmény

A Városgazda Kft felvételt hirdet 
Városi kertész munkakörbe 

azonnali belépéssel.
Feltételek: kertész (agrár) technikus vagy 

kertész (agrár) mérnök végzettség.
Jelentkezni lehet: önéletrajz leadásával 

a Városgazda Kft ügyfélszolgálatán. 
Jánoshalma, Molnár J. u. 3.

Jelentkezési határidő: 2017 09.12.

gyermekek számára az új repülős játék jelentette, amellyel bővült az udvari játékok száma. 
A nyári felújítási és karbantartási munkák során az óvodai udvari játékok nagy része új festést kapott, a Molnár 

János utcai oviban a bejárati ajtó fölé előtetőt helyeztünk fel, a Bernáth Zoltán utcai épületben, pedig a közös hely-
ség parkettáját újracsiszoltuk és lakkoztuk.

Iskolánkban augusztus elejére befejeződött a tantermek, mellékhelységek, ebédlő, és a konyha mennyezetének 
gipszkartonozása és festése. A lépcsőforduló, a titkárság, és a kiskonyha falára lambéria burkolat került. Egy tan-
termünkben a parketta felpúposodása miatt padlócserét végeztünk. A karbantartók és takarítók munkájukat meg-
könnyítendő, néhány új kisgéppel gazdagodtak.

A Katasztrófavédelem augusztusban ellenőrizte, hogy az általuk kiadott szakvélemény alapján veszélyesnek 
ítélt fákat eltávolítottuk. Ennek szerencsére eleget tettünk.

Igyekszünk, hogy gyermekeink számára minél otthonosabb, színesebb, élményekben gazdagabb környeze-
tet teremtsünk.

Csima Edit és Enesei Péter

Felújították a Batthyány óvodát!
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 A hónap elején a gyerekek nagy örömére sikerült megvalósítani egy mini 
mezítlábas sétaösvényt, amely azontúl, hogy jó szórakozás a gyerekeknek, 
nagyon kedvezően hat az egészségükre is. Mezítláb járni már önmagában 
is egészséges, de az eltérő anyagokon való kis séta jótékonyan hat az ideg-
rendszerre és erősíti az izomzatot is. A kis ösvény nagy sikert aratott mind 
a gyerekeknél, mind szülőknél egyaránt. Mivel még tart a jó idő, így legin-
kább az udvaron tevékenykedtünk. Szappanbuborékot fújtunk, vízibombáz-
tunk, homokvárat építettünk és a vizes terepasztalon kísérleteztünk. A hónap 
közepén, a gyerekekkel és a szüleikkel paradicsomot szüreteltünk a Gyerek-
ház kiskertjéből. Pszichológusunk Dr. Kinigopulos Márta mint, minden hónap-
ban, most is ellátogatott hozzánk, hogy választ adjon a gyermekneveléssel 
kapcsolatos kérdésekre. A hónap vége pedig a búcsúzás jegyében telt. Több 
„Gyerekházas” kispajtás ugyanis szeptembertől már bölcsődében vagy óvo-
dában folytatja tovább gyermekéveiket. Szeretettel gondolunk Rájuk! 

Továbbra is várunk  minden babát és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyitni-
kék”-be. 

Nyitnikék BK. Gyerekház, Jánoshalma, Petőfi u. 35.
Márti néni, Ági néni és Niki

Fussunk Szívünk 
egészségéért!

Lajkó Csaba ultrafutóval 
és Lajkó Mónikával!

Tartson velünk
2017.09.23.-án 10:00 órától

Gyülekező: 09:30
Rajt 10:00 óra Korzó étterem elől

KORCSOPORTOK: ÚTVONAL:
- Alsó tagozat  Rövid táv: 300 m a parkban
- Felső tagozat  Hosszú táv: 3000 m
- Középiskola: 18 éves korig  Cél: Korzó étterem
- Felnőtt 

Nevezés díjtalan!
Nevezés határideje: 2017.09.18.

 

Nevezni lehet:
 ¾ a 06-77/502-952-es telefonszámon, 
 ¾ az ildiko.ihrendelo@gmail.com email címen,
 ¾ a JEFI által létrehozott facebook eseményen, 
 ¾ személyesen a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ-
ban (6440 Jánoshalma, Petőfi S. u 1.) II. emelet,  
Egészségfejlesztési Iroda

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Az ősz nemcsak a nyári finomságok eltűnését 
jelenti a piacról, hanem újak érkezését is. Próbáljunk 

meg mindig olyan zöldségeket és gyümölcsöket választani, amelyeknek 
éppen szezonja van, legyen az tavasz, nyár, ősz vagy tél.

  A természet ősszel nem csupán tarka színeivel kápráztatja el szemün-
ket, hanem a zöldségek, gyümölcsök bő választékával is. Ebből aztán min-
denki kedve szerint válogathat, éppen milyen az íze, színe, formája. Bár-
melyiket is választjuk, szervezetünk pozitívan fog reagálni.

  Ez az időszak lenne az, amikor alaposan feltöltjük szervezetünk tar-
talékait – akár csak elődeink, ahogy minden ősszel telerakták kamráikat. 
Hagyományosan a legalkalmasabb időszak arra, hogy a sok friss zöldség 
és gyümölcs révén fel feltöltsük „raktárainkat” és felkészüljünk a téli viszon-
tagságokra, esetleg influenzára, netán a szervezetünket még erősebben 
igénybe vevő járványokra.

  Amennyiben az étrendünket az adott évszakban termő helyi gyümöl-
csökből és zöldségekből állítjuk össze, akkor nemcsak egészségesen étke-
zünk, hanem mindig a legfrissebb és a leginkább vitamindús ételekhez jut-
hatunk hozzá. Magas tápértékű és gazdag tápanyagokkal teli zöldségeket 
és gyümölcsöket fogyaszthatunk, mivel az áru nem utazik több ezer kilo-
métert távoli országokból, mire ideér.  A szezonális gyümölcsöket és zöld-
ségeket jellemzően alacsonyabb áron vehetjük meg.

  Ősszel fordítsuk figyelmünket az ősszel termő zöldségekre és gyümöl-
csökre, mint például a brokkoli, az édeskömény, a kínai kel, a padlizsán és 
a petrezselyem. A fűszerek közül ősszel a gyömbér, a bors és a mustár-
mag szezonja van. Továbbá ilyenkor a legjobb választás a dió, a mogyo-
ró és a mandula is.

  Mivel a gyümölcsök csak egy bizonyos időszakaszban érhetők el, fris-
sen, olcsón, ezért, nem árt előre felkészülni, hogy mit mikor érdemes meg-
vásárolni. Természetesen lehet üvegházi árukat is kapni, de azok ízei jóval 
elmaradnak a természetes gyümölcsökétől. És az import gyümölcsök, amik 
télen kaphatók, a legtöbb háztartásnak túl drága.

  A változékony és egyre hűvösebb időjárás megterheli a szervezetet. A 
megfázásos időszak kezdetén, ősszel különösen oda kell figyelni az immu-
nerősítő táplálkozásra. Immunrendszerünk védelme az egyik legfontosabb 
dolog, amire használhatjuk a gyümölcsöket, zöldségeket. A friss idénygyü-
mölcsök, zöldségek tele vannak különböző vitaminokkal, amikre a szerve-
zetünknek szüksége van. Sokan gyógyszeres úton jutnak ezekhez a vita-
minokhoz, és sajnos sokan egyáltalán nem erősítik semmivel az immun-
rendszerüket. Pedig a betegségek megelőzésének egyik leghatékonyabb 
módszere, az immunrendszer erősítése. Szervezetünk meghálálja a gon-
doskodást!

Faragóné Hován Éva dietetikus

„Itt van az ősz, 
itt van újra...”

A dietetikus tanácsaiÁLLÁSHIRDETÉS
Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 

Kft. munkatársakat keres az alábbi beosztás betöltésére:
Egészségfejlesztési Iroda munkatárs

Munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 6440 Jánoshalma, Petőfi S. u. 1. (Kistérségi 
Egészségügyi Központ)
Feladatok:

 ● egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatok
 ● az Egészségfejlesztési iroda keretén belüli programok szervezése, 
koordinálása, összefogása, lebonyolítása: 

 — Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző 
közösségi programok (Pl.: gymstick, aerobic, kick-box)
 — Rendszeres, életvitelszerűen megjelenő egészséges táplálkozást 
ösztönző közösségi programok (Pl.: főzőklub)
 — Dohányzással és alkoholfogyasztással kapcsolatos rövid interven-
ció, dohányzásról, alkoholról való leszokás támogatása 
 — Az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk meg-
őrzését, fejlesztését célzó programok (Pl.: jóga)
 — Színtér specifikus egészségfejlesztési programok megvalósítása: 
egészségtudatosság kialakulásának segítése, iskolákban, munka-
helyeken (Pl.: egészségügyi szűrés, elsősegélynyújtó tanfolyam)
 — Járásban működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat 
célzó egészségfejlesztési programok (Pl.: kiégés megelőző progra-
mok koordinálása)
 — A járás településein megvalósuló egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
programok szervezése (pl. egészségnap, egészséghét),

 ● Állapot felmérés, prevenciós  tanácsadás; 
 ● Előadók, külső szakértők megkeresése és velük való kapcsolattartás; 
 ● A feladatokhoz, szervezéshez kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása 
(szerződések szakmai tartalmának kidolgozása, az események fotódokumen-
tálása, jelenléti ívek vezetése, a programokhoz szükséges eszközök, anyagok 
megrendelése)
 ● A programokkal kapcsolatos plakátok, szórólapok, meghívók készítése és ter-
jesztése

Képesítési elvárások: mentálhigiénikus, védőnő, egészségfejlesztési szak-
irányú végzettséggel rendelkező szakember, népegészségügyi ellenőr, 
népegészségügyi felügyelő, egészségfejlesztési szakirányú végzettséggel 
rendelkező szakember, diplomás ápoló, OKJ-s ápoló, dietetikus, rekreáci-
ós szakember, sportoktató, gyógytornász
Egyéb elvárások:

 ○ Kiemelkedő szervező-, problémamegoldó készség
 ○ Önállóság, rugalmasság
 ○ Jó kommunikációs és fogalmazási készség
 ○ Megbízható, precíz munkavégzés
 ○ Stressztűrő képesség, terhelhetőség
 ○ Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel)
 ○ B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
 ○ egészségnevelési, egészségfejlesztési területen szerzett tapasztalat;
 ○ gyerekekkel (óvodai-iskolai korosztállyal) szerzett tapasztalat

Amennyiben megfelel a kívánalmaknak és a személyes interjút köve-
tően elvárásaink találkoznak, akár azonnal is kezdhet. Fényképes 
szakmai önéletrajza mellé ne felejtse el csatolni motivációs levelét és 
adja meg bruttó bérigényét!
A pályázat benyújtásának módja:

 ● személyesen: 6440 Jánoshalma, Petőfi S. u. 1.
 ● postai úton: 6440 Jánoshalma, Petőfi S. u. 1.
 ● e-mailben: rendelo@jhrendelo.hu

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 15.

ÁLLÁSHIRDETÉS
 Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft. munkatársakat keres az alábbi beosztás betöltésére:

Pályázati és projektmunkatárs
A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. (Kistérségi 
Egészségügyi Központ)
Főbb feladatok:

 ● Hazai, illetve uniós támogatású pályázatok előkészítésében való részvétel
 ● Pályázati dokumentáció kidolgozásához kapcsolódó tanulmányok (megvaló-
síthatósági, háttér, stb.), elemzések, kutatások, valamint projekt költségve-
tés el(ő)készítése
 ● Projektegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, kapcsolódó adminisztrá-
ció elvégzése
 ● Hazai, illetve uniós projektek teljes körű menedzselése
 ● Kapcsolattartás a projekttagokkal és a partnerekkel
 ● Projekt, valamint szerződéses határidők nyomon követése
 ● Közreműködés a beszámolók, kifizetési igénylések előkészítési feladataiban
 ● Egyéb menedzsment feladatok ellátása

Amit elvárunk:
 ● Rendszerszemléletű, átfogó gondolkodásra való készséget
 ● Képességet az önálló munkavégzésre
 ● Felsőfokú végzettséget (főiskola, egyetem)
 ● Felhasználói szintű számítógépes ismereteket
 ● Pontos, precíz munkavégzés
 ● Kitartást, magas fokú koncentrációs képességet
 ● Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készséget, kreativitást, rugalmas-
ságot
 ● Képességet a csapatmunkában való részvételre

Előnyt jelentő szempontok:
 ● Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület - EPTK használatában szer-
zett gyakorlat
 ● minimum 1 éves releváns szakmai tapasztalat pályázatírásban és/vagy 
projektmenedzselésben

Miért érdemes velünk dolgozni?
 ● versenyképes fizetést kínálunk
 ● igényes munkakörnyezetben, fiatal, lendületes csapattal való munka-
végzés lehetősége
 ● támogatjuk a munka utáni sport tevékenységet
Amennyiben megfelel a kívánalmaknak és a személyes interjút 

követően elvárásaink találkoznak, a munkakör azonnal betölthető. 
Fényképes szakmai önéletrajz mellé motivációs levelet és a nettó 
bérigény megjelölését kérjük! 
A pályázat benyújtásának módja

 ● személyesen: 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. 
 ● Postai úton: 6440 Jánoshalma, Petőfi u. 1. 
 ● e-mailben: rendelo@jhrendelo.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

Augusztus a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

mailto:rendelo@jhrendelo.hu
mailto:rendelo@jhrendelo.hu
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. augusztus 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

Barabás József (1950)
Csajkás Nándor (1966)

Eckert Györgyné sz. Elek Franciska (1930)
Rác Lajosné (1928)

Racsmány Józsefné sz. Gyetvai Margit (1935)
Jegyugya Gáborné sz. Magyar Erzsébet (1962)

Szabó Sándorné (1952)
Iván Istvánné sz. Kiss Mária (1930)

Kocsis Györgyné sz. Börcsök Jolán (1921)

Szeptemberi akciója!
Biopon mosópor (1,4 kg):

799.-
Gumilabda (23 cm):

180.-
Fém fazék (4-6-8-10 l): 

890 Ft-tól
Műanyag pohár (2 dl):   39.-

További akciónkat 
keresse üzletünkben!

Az akció  
2017 09. 4-23 között érvényes!

2017.  
szeptember  20-án 

lesz vásár

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő   
telefonszáma: 06-30/565-37-58 

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. év augusztus 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!

Szarvas Ferenc élt: 86 évet
Kovács Jánosné  
sz: Drengács Viktória  élt 102 évet
Szűcs Ferencné  
sz: Horváth Etelka  élt: 92 évet
Czifra Ilona  élt: 77 évet
Konkoly Sándorné  
Sz: Horváth Ilona élt: 96 évet
Szabó Tibor élt: 46 évet

Csurai Istvánné  
sz: Bogdán Anna élt: 78 évet
Vavró Péterné  
sz: Szabó Mária Magdolna élt 65 évet
Tóth Dezső élt: 75 évet
Györgye Borbála élt: 55 évet
Taskovics Istvánné  
sz: Tóth Ilona élt: 74 évet

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázboj-
lerek JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

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 

Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa: 
hétfő, szerda, péntek 830-1200, 

kedd, csütörtök 1330-1630.

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

Szeptemberi ajánlatunk!
Kobra energiaital 250ml 95-Ft/db (380-Ft/l)
Kőbányai sör (alk.4,3%(V/V)2l 585-Ft/db (292,50Ft/l)
Aro nápolyi többféle 450g 389-Ft/db (864,50Ft/kg)
Fine Life 
        Pástétom többféle 105g 115-Ft/db (1095,25Ft/kg)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Gazdaboltunk kínálata! 

Jánoshalma, Bajai u. 51/B 
Benzinkút mellett

Tel. 06-30/33-82-508

Kerti szerszámok
Munkavédelmi felszerelések 
Befőttes üvegek, 
Boros pálinkás, üvegek, 
                               demizsonok 
Műanyag hordók és ládák
Bográcsok, bogrács állványok

Égőfejek 
Háztartási felszerelések
Rágcsáló irtószerek
Kutya-macska eledelek és 
                               felszerelések
Virágföldek, tápoldatok 
és egyebek

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Szakmai roadshow-t szervez.
Tájékoztatást nyújtunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elmúlt 4 év eredményeiről,
valamint több előadó is szakmai tájékoztatást tart a mezőgazdaság napi aktualitásairól.
Az ülés helye: Imre Zoltán Művelődési Központ
Jánoshalma, Kossuth Lajos u. 3. 
Időpont:  2017. szeptember 27.17 óra 

 NAPIREND
1. Köszöntés, Visszatekintés a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elmúlt  

4 év eredményeire
Előadó: Domján Gergely - NAK Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke

2. Aktuális információk az Afrikai Sertéspestis témakörben
Előadó: Dr. Drozdik Ferenc - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- 

biztonsági és Földhivatal Főosztály főosztályvezető helyettes
3. Öntözés témaköre

 Előadó: ifj. Hubai Imre - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős 
országos alelnök

A gazdák megjelenésére, aktív részvételére feltétlenül számítanak a szervezők.
Kecskemét, 2017.08.24.
Tisztelettel:

 NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA - Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
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A Jánoshalmi Horgász Egyesület 2017. 
július 3–8-ig horgász napközit szervezett a 
Fürdő utcában található Strand tónál. A 22 
résztvevő gyerek között volt, aki más tele-
pülésről érkezett. Ez is mutatja, hogy most 
már a negyedik éve a saját tavunkon meg-
rendezésre kerülő napközi nem csak a já-
noshalmi, hanem a vidéki gyerekek tetszé-
sét is elnyerte és szívesen töltik el velünk 

ezt a hetet. Színes programokkal próbál-
tunk hozzájárulni a résztvevők horgásszá 
válásához: megismertettük a gyerekeket a 
különböző horgászati technikákkal, etetési 
módszerekkel, horgásztunk éjjel és nappal 
és még csónakáztunk is. Álmai halát nem 
mindenki fogta ki, de a hét folyamán elsajá-
tított ismeretek segítségével talán elindultak 
azon az úton, mely során többször is össze-

futhatnak vele a vízparton. Az étkezés-
ről magunk gondoskodtunk és ezért külön 
köszönetet mondanék Suták Istvánnak, az 
egyesület elnökének, illetve Németh Nán-
dornak, a fegyelmi bizottság elnökének és 
feleségének, Vera néninek, akik végig kint 
voltak velünk a vízparton és a főzésen kívül 
sok-sok jó tanáccsal látták el a kis pecáso-
kat.                              Komáromi Róbert

Nordic Walking hírek

Halász Bence a Dobó SE 20 éves juni-
or világ- és Európa-bajnoka, az U23-as 
Európa-bajnok, aki idén a felnőtt orszá-
gos bajnoki címet is elhódította augusztus-
ban két nagy verseny döntőjében is beállt 
dobókörbe. 

A londoni atlétikai világbajnokság után a 
Tajvanon  megrendezett főiskolás és egye-
temi sportolók világbajnokságán, az Uni-
versiádén is eredményesen szerepelt. 

Halász Bence a friss.hu újságírójával 
beszélgetett. Ebből idézünk. 

A világbajnokság számodra már 
,,csak” hab volt a tortán, hiszen, 
amit idén szerettél volna, azt már 
megnyerted…

Valóban, idén minden erőmmel az U23-
as EB megnyerésére készültem, ez sikerült 
is, ám a 76 méteres VB szint elérése és a 
szinte fantasztikus 78.85 méteres ostravai 
egyéni legjobb eredmény azonban átérté-
keltette velünk a célokat. A vébén a 12-es 
döntőbe jutás szinte ,,kötelező házi fela-
dat” volt, ez büszkén mondom, meg is való-
sult. Aztán az első dobásommal bejutottam 
a döntőbe, így megint minden átértékelő-
dött. Már azon gondolkodtunk, hogy a leg-
jobb 8 közé kerüljünk. Folyamatosan válto-
zott a célkitűzés. Teljesen elégedett vagyok 
most, hiszen az idei célokat már elértem.

A vébén nem maradt benned hiányér-
zet?

Nem, egyáltalán nem, bár, amennyiben a 
harmadik dobásommal tudtam volna kezde-
ni, akkor a legjobb 8 közé is bejutottam volna. 
Meghatározó volt, hogy az 1. sorozatban min-
denki bekezdett, csak Fajdek dobott érvényte-
lent, én pedig utolsóként következtem, a rajtam 
lévő nagy nyomás miatt nem is sikerült a dobás. 
Láttam, hogy nagyon oda kell tenni magam, 
hozzá kell szoknom, hogy nem elég egy köze-
pes biztonsági dobással kezdeni, mint a korábbi 
utánpótlás versenyeken, hanem 74-75 méteres 
kísérlet kell. A harmadik dobás persze már jobb 
lett, de nagyon nem tudtam előbbre kerülni, a 
11. helyen végeztem.

Halász Bence a héten a 4. helyet sze-

rezte meg a tajvani Universiádén. A vég-
eredmény: 1. Fajdek (lengyel) 79.16, 
2. Bareisha (fehérorsz) 77.98, 3. Mar-
ghijev (moldáv 74.98), 4. Halász Ben-
ce (magyar) 73.79 méter. 

A verseny után egy nappal, már egy rövid 
pihenő után beszélgetett a szombathelyi 
internetes újság riportere Németh László és 
Németh Zsolt fiatal tanítványával.

Milyenek voltak a versenyfeltéte-
lek Tajvanon?

Sajnos a körülmények egyáltalán nem 
voltak adottak egy jó versenyhez. 17 kala-
pácsvető jutott a döntőbe, ami bármely 
más versenyen nem fordult még elő velem. 
Talán kicsit afelé hajlottak a szervezők, 
hogy a szintet úgy állapítsák meg, hogy a 
helyi kalapácsvető jusson be a döntőbe?!

A hőség és a magas páratartalom 
sem kedvezett, gondolom?!  

Eszméletlen szakadásba kezdett az eső 
a bemelegítés előtt kb. 5 perccel, ezért szin-
te csak egy kis gimnasztikával mentem be 
a callroomba. Ott próbáltam valamit melegí-
teni, aztán meg már a dobókörnél, de nem 
volt bennem egy darab forgás sem beme-
legítésként, a próba dobások előtt. Ahogy 
esett az eső csak egyre melegebb és párá-
sabb lett az idő. Nagyon izzadtam, már a 
törölközőmből is csöpögött a víz.

Hogyan tovább?
Felkészülten érkeztem a versenyre, de 

most nem jött ki a lépés. Ismét én voltam 
a legfiatalabb a mezőnyben, így a negye-
dik helyezés bíztató. Két év múlva, Nápoly-
ban kerül megrendezésre a verseny. Ott is 
tudok még bizonyítani. A maradék idei két 
versenyből szeretnék összehozni legalább 
egy 76 méter feletti eredményt, hogy azzal 
tudjak továbbmenni a következő szezonra.

Mikor látunk hazai versenyen leg-
közelebb?

Szeptember 2-3-án, az MTK pályán, 
Budapesten, az Atlétikai Szuperliga dön-
tőjében.

Szita Róbert www.friss.hu 
Ikor

A Jánoshalmi FC  
augusztusi tájékoztatója

Egy hónap alatt 
két, nagy döntő

HORGÁSZ NAPKÖZI A FÜRDŐ UTCÁBAN

"Fontos győzelem a 
nyitó meccsen"

08.12. 

Felnőtt mérkőzés: 
Kiskunfélegyházi HTK- Jánoshalmi FC 1:2  (0:0)

A teljes jánoshalmi csapat jó benyomást keltett.
Nenad Florin vezető edző: Tudtuk, hogy ellenfelünk jó játékerőt 
képvisel. Játékosaik képzettek, és nyáron átigazolásokkal ők is 
erősödtek. Igaz, csapatunkat néhány meghatározó játékos sérü-
lése hátráltatta, ám a pályán mégis úgy alakítottuk az eseménye-
ket, ahogy azt elterveztük. Zártan védekeztünk, majd gyors kontra 
támadásokkal bontottuk meg a félegyházi védelmet, s ezt kihasz-
nálva győzelemmel kezdtük a bajnoki szezont. Gratulálok a fiúknak!
Gólszerzők: Kisa Péter 56'. Farkas Pál 76', illetve Csurka Ádám

U-19 mérkőzés:
Kiskunfélegyházi HTK : JFC  10:0 ( 5:0)

Elképzelés nélküli ,széteső játék = súlyos vereség.

"Reális győzelem a szezon 
első hazai mérkőzésén"

08.19

felnőtt mérközés 
JFC-Kecel 2:0 ( 1:0)

Csapatunk  betartva edzőjük utasításait végig ellenőrzése alatt tar-
totta a mérkőzést.
Nenad Florin vezetőedző: - Ellenfelünk alaposan felkészült,Így 
nehéz feladat volt a jól védekező Kecelt legyőznünk. Sajnos hely-
zetkihasználásunk még nem a legjobb.
GólszerzőK Stojanovic Milos 42', Farkas Pál 92',

 U-19 mérkőzés:
JFC: Kecel  1:2 ( 0:2)

Győzelmet szalasztott ki kezéből ifi csapatunk
JFC gólszerzője: Nemes Martin

" Fölényes győzelem Kalocsán"
08.27 

felnőtt mérkőzés
Kalocsa – Jánoshalmi FC 2:6 (0:4)

Csapatunk az első percektől fogva dominált. Csupán idő kérdé-
se volt, hogy mikor és mennyi gólt rúgunk gyengébb napot kifogó 
ellenfelünknek.
Nenad Florin vezetőedző: Ellenfelünk -annak ellenére, hogy gyen-
gült játékoskerete-mégsem lebecsülendő , hiszen rég óta együtt 
van.A mai mérkőzésen az első néhány perc után magunkhoz 
ragadtuk az irányítást és teljesen reális győzelmet arattunk. Kár 
azért az utolsó percekben kapott két gólért.
Gólszerzők: Kisa Péter a 14 ' 25', Andelic Nemanja a 41', 44' 78', 
Jeszenszky Roland 75' valamint Mátyás Dániel 81', Dostyitza Dáni-
el 89',

U-19 mérkőzés
Kalocsa-JFC 4:0

Csapatunk több tagján meglátszik , hogy elfelejtenek edzésre járni! 
Ilyen hozzáállással viszont nem lehet egy Jánoshalmi sportolónak 
viselkednie városával szemben,és csapattársaival szemben sem!

A JFC felnőtt csapata aug. 30-án (szerdán) 17 órakor Magyar 
-Kupa mérkőzést játszott itthon. Ellenfél a Soltvadkert együtte-
se volt. 

Jánoshalmi FC – Soltvadkert 2:0 (1:0)
Góllövők: Farkas Pál 66’ és Stojanovic Milos 85’

Szeptember 3-án, vasárnap  16.30-kor   bajnoki mérkőzésen csa-
patunk az Akasztót fogadja. Remélhetően itthon tartjuk mindhá-
rom pontot.

További mérkőzések
9-én FADDIKORR-KISKUNHALASI FC – JÁNOSHALMI FC 

16-án  JÁNOSHALMI FC – KECSKEMÉTI LC KFT. 
24-én KUNSZÁLLÁS SE – JÁNOSHALMI FC 

Október 1-én  JÁNOSHALMI FC – LAJOSMIZSEI VLC

Horváth Mihály
elnök

Bács-Kiskun-Megyei 
Szabadidősport Szövet-
ség Jánoshalmi Nordic 
Walking csapata a még 
mindig tartó nagy meleg-
re való tekintettel ismét 
éjszakai túrát szerve-
zett  2017.08.05-én Hold-
fény-túra II. néven. Az 
útvonal: Mélykút - Mély-
kút Öregmajor. A megtett 
táv 10 km. A teliholdnak 
és az éjszakai hűvösebb 
levegőnek köszönhetően 
a résztvevők egy kelle-
mes és hangulatos  túrát 
tudhattak maguk mögött.

http://www.friss.hu
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NYÁRZÁRÓ ÖSSZTÁNC 
A FŐTÉREN

Augusztus 25-én péntek este 8 órakor egy régebbi idők hangulatát idé-
ző szabadtéri össztánc került megrendezésre a 2017. évi tánciskola zárá-
saként a főtéren. Több, mint 70 fiatal, idén és korábban végzett tánciskolás 
táncolt az iskolából megismert zeneszámokra. Közel 200 néző is kíváncsi 
volt a főtéri produkcióra. Kellemes este volt nagyon jó hangulattal. A prog-
ram éjfélig tartott, de a ráadás táncszámokban csúcsosodott ki az este. A 
sok jánoshalmi táncos mellett érkeztek Mélykútról és Borotáról is korábbi 
tánciskolások. A Művelődési ház dolgozói mindent megtettek a jó hangu-
lat érdekében. Jó volt a hangzás, voltak fények, lézerpöttyök. A záró össz-
tánc háziasszonya Fuszkóné Gáspár Judit tánctanár, akinek ezúton is 
köszönjük, hogy elvállalta ezt az utolsó fergeteges bulit. Reméljük hagyo-
mányt tudunk e szabadtéri rendezvénnyel teremteni. reméljük jövőre ismét 
megrendezésre kerülhet.                               Lajtha László Nonprofit Kft.

Anya köny vi hí rek

született:

2017. augusztus 
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 Szer-
kesztőség felelősséget nem vállal!
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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.

Simity Bence (Anyja neve: Szu-
hanek Réka), Kátai Bella (a.n.: Szvétek 
Adél), Kolompár Kármen Regina (a.n.: 
Kolompár Szabina), Bogdán Zalán (a.n.: 
Sánta Odett), Radnai Janka (a.n.: Lakó-
czy Bettina), Gyarmati Zoé (a.n.: Kovács 
Renáta).

Kristálycukor 25/1 kg-os 5750,- Ft/db (230,- Ft/kg)

Pepsi-Cola 2,5 l-es 339,- Ft  (135,- Ft/l)

Tchibo Family 250g-os kávé 449,-Ft  (1796.- Ft/kg)

Ásványvíz 1,5l 49,- Ft  (33Ft/l)
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Csámpai Krisztina – Novák Tamás
Gaján Diána – Peszmeg Milán Dániel
Támba Emese – Kiss István
Dömök Lívia – Fülöp Attila
Rácskai Rita – Viszmeg Norbert

Or vo si ügye let
2017. szeptember 1. Dr. Mikó Attila, 2. Dr. Mikó Atti-

la, 3. Dr. Mikó Attila, 4. Dr. Kishonti Attila, 5. Dr. Podobni 
Ágnes, 6. Dr. Szűcs Kornél, 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr. 
Mikó Attila, 9. Dr. Kishonti Attila, 10. Dr. Kishonti Atti-
la, 11. Dr. Csoboth Johanna, 12. Dr. Podobni Ágnes, 13. 
Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15. Dr. Podobni 
Ágnes , 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Csoboth 
Johanna, 18. Dr. Kishonti Attila, 19. Dr. Podobni Ágnes 
, 20. Dr. Csoboth Johanna , 21. Dr. Csoboth Johanna, 
22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Mikó Attila, 24. Dr. Mikó Atti-
la, 25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr. Podobni Ágnes, 27. Dr. 
Szűcs Kornél, 28. Dr. Kovács Tamás, 29. Dr. Mikó Attila 
, 30. Dr. Mikó Attila.

Október 1. Dr. Mikó Attila , 2. Dr. Kishonti Attila, 3. Dr. 
Podobni Ágnes, 4. Dr. Szűcs Kornél, 5. Dr. Szűcs Kor-
nél, 6. 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

Ne váljunk áldozattá!  Itt a fűtési szezon, már az országban több településen, 
így megyénkben is megjelentek a trükkös faárusok. Minden évben több tucatnyi embert csapnak be a 
tűzifával házalók. Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a „tüzelős csalók ”, leginkább a keres-
kedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban.

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

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

Gazdasági beszámoló a 2016-os évről 
Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
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