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 Önt és kedves Családját

2018. augusztus 20-án
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN 

ÜNNEPÉRE
Program:

18 óra
Ünnepi Szentmise

Szent Anna Római Katolikus Templom
19 óra

Ünnepi Képviselő-testületi ülés
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Kitüntető címek átadása

Jövőre gondolva

Jánoshalma Városi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy felújításra kerül az alábbi útszakasz: a Petőfi S. utca Egészségügyi 
Központtól a Szakiskola sarkáig (két park közötti útszakasz) terjedő útsza-
kasz és a Szakiskola sarkától a Városházi gyógyszertárig terjedő útsza-
kasz.

A munkálatok 
2018. augusztus 6 (hétfő) és 2018. augusztus10. (péntek)  

között kerülnek megvalósításra.
Az útfelújítás miatt útlezárásra kell számítani az alábbiak szerint:
A központi buszmegálló előtti útszakasz teljes egészében, továbbá a két 

park közötti útszakasz teljes egészében lezárásra kerül. Az egészségügyi 

Központ parkolója használható lesz, de a be- és kihajtás is a Rákóczi útra 
történik. A Bernáth Zoltán utcában volt gimnáziumnál zsákutca tábla lesz. A 
Templom és az iskola közötti úton csak balra lehet majd kanyarodni.

A buszok megállóhelye is megváltozik. Erre az időszakra a Városházi 
Patika előtt lesz a fel- és leszállás. A buszok a Polgármesteri Hivatal előt-
ti úton jönnek be és jobbra fordulva a Kölcsey utcán térnek vissza a főútra.

Kérjük a város lakosságát és főleg a változásokkal érintett útszakaszok 
lakóit, hogy segítsék a munkát és lehetőség szerint ez időszak alatt ne az 
érintett szűkebb utakon parkoljanak.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Jánoshalma Városi Önkormányzat

Forgalmi-rend változás útfelújítás miatt

SZENT MÓNIKA
 Augusztus 27. 

*Tagaste, 332. +Ostia, 387.

Mónikának már a szülői házban, Tagastéban 
szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet, nem 
annyira az édesanyjától, mint egy öreg szolgáló-
tól, aki szent komolysággal, józan, gyakorlati böl-
csességgel megáldott lélek volt.

Mikor eladósorba került, Mónikát a még pogány 
Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott 

azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tet-
tei által hagyta beszélni férjével az Urat. Férje hűtlenségeit és féktelen düh-
kitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amely-
ben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódítot-
ta a férjét. Patricius élete vége felé keresztségre készülő lett, és a halálos 
ágyán megkeresztelkedett.

Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az 
oltárból merítette: egyetlen napot nem mulasztott el szentmise nélkül, 
esténként is a templomba sietett az imádság órájában.

A legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül Ágoston okoz-
ta neki. Diákkorában kicsapongó életet élt és egy szektához csatlakozott. 
Akkor a fájdalmában elmerült Mónika álmot látott: egy nagy útjelző osz-
lop előtt állt, és látta, hogy egy ragyogó ruhába öltözött ifjú közeledik felé-
je. Derűs mosollyal kérdezte tőle, miért sír. Mónika azt felelte, hogy siratja 
fiának elveszett lelkét. Az ifjú erre azzal biztatta, hogy ne keseregjen, mert 
a fia ugyanabban az irányban halad, mint ő. Akkor hirtelen megpillantot-
ta Ágostont ugyanazon az ösvényen. Mónika elmesélte ezt az álmát a fiá-
nak, s az úgy értelmezte, hogy anyja meg akarja téríteni a katolikus hitre. 
Ennek pedig ellene mondott: ,,Ez nem történhet meg, mert az angyal nem 
azt mondta, hogy én leszek ott, ahol te vagy, hanem hogy te fogsz ugya-
noda érkezni, ahova én!’’ Mónika Milánóban kapta meg a választ régi-régi 
kérésére: 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston megkeresztelkedett katoli-
kusnak. Mónika pedig boldogan ünnepelt, és hálát adott Istennek.

A keresztség után elhagyták Milánót. Mónika azonban a kikötőváros-
ban, Ostiában megbetegedett és meghalt. Kívánsága szerint ott, Ostiá-
ban temették el.

A plébániánkon is működik az édesanyák 
Szent Mónika Társulata, amelynek az a cél-
ja, hogy mindennapi imájával segítse gyer-
mekeik, unokáik lelki-szellemi-erkölcsi fejlő-
dését, a férjekhez való szeretetük erősödé-
sét. Lehet hozzájuk csatlakozni! Mi is bát-
ran imádkozzunk gyermekinkkel, gyermeke-
inkért, hogy növekedhessenek korban, böl-
csességben és kedvességben Isten és az 
emberek előtt! 

Sándor atya 

Aláírásra került a Foglalkoztatási Paktum. Részletek a 3. oldalon Aláírásra került a Foglalkoztatási Paktum. Részletek a 3. oldalon 

Négynapos családos tábor volt a Király lovastanyán, melyről a 2. oldalon számolunk be.

A családok védő hálóját erősítették
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2018. június végén a „Védőháló a családokért” pályázat keretében tíz 
fiatal házaspár, illetve család töltött együtt négy napot a város határában a 
Király – Lovastanyán. Cél a házastársak egymás iránti szeretetének a meg-
újítása, a kölcsönös szeretet megerősítése, a párkapcsolat elmélyítése volt. 
A szállás, a környezet, kiválóan alkalmas volt, hogy a családok együtt örül-
hessenek egymásnak. Lehetőség volt páronként elmélyülésre is. 

A gyerekek számára „paradicsomi” volt a körülmény. Lehetőség volt, állat 

simogatásra, lovaskocsikázásra, lovaglásra, de lehetett teniszezni, úszni, 
s volt az udvaron egy nagy trambulin, ahol sokszor nem csak a gyerekek, 
hanem édesapjukkal is együtt áldozott az ugrálás örömének.

A napot mindig napindító gondolatokkal kezdtük. Ezt követte kirándulás, 
közös játék, gyárlátogatás. Délután lehetett a házasságot érintő témákban 
–  mint például kommunikáció a családban, konfliktus helyzetek megoldá-
sa, társadalmi jelenlét, családi intimitás – egy-egy előadás után tapaszta-

latot, gondolatot cserélni.
A családoknak nagy lehetőség volt ez a párkapcsolatban megújulni, 

hiszen a programok alatt gyerekvigyázás is volt. Nagy játékkal, sok sétával. 
Ez a tábor két család csoportot kötött össze, mély barátságok születtek, 

és a kapcsolat folytatását határozták el. 
Malustyikné Dr. Király Ibolya

A családok védő hálóját erősítették

Kedves Kéleshalmiak, és 
Kéleshalomról elszármazottak!

Dédapáink, nagyapáink 80 évvel ezelőtt úgy gondolták,
hogy kis településük központjában felépítik Isten házát, 
az imádkozó keresztény közöség otthonát, a templomot:
ahol hálát adhatnak, és lelki vezetést kaphatnak, 
ahol hűséget fogadhatnak egymásnak, fiaikat-lányaikat megkereszteltethetik,
ahol elsőáldozók vagy bérmálkozók lehetnek, és ahonnan az utolsó útra kísérhetik őket.

Ezt a 80 évet szeretnénk megköszönni Istennek, hogy még áll a 
templomunk, és még van, 
aki használja a templomot őseink szándéka szerint.

Szeretettel hívunk és várunk 
2018. augusztus 19-én 11,30-kor 

kezdődő ünnepi szentmisére,
 a részben felújított templom újra szentelésére, amelyet dr. 
Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek végez,és az azt követő 
megemlékezésre, és szerény szeretet fogadásra, amelyet az 
Önkormányzattal összefogva tartunk.

Kérünk, gyertek el, imádkozzunk együtt templomunk
és falunk megmaradásáért!

A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, jelezd részvételi 
szándékodat
Schaffer Ágnesnek keleshalomkonyvtar@gmail.com vagy 
+36302318469. 

Emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk, de örökül 
hagyták ránk e templomot!

Imádságos szeretettel köszöntünk és várunk mindenkit, aki velünk szeretne ünnepelni.

Kéleshalom, 2018. 07. 05.

Szvétek Lajos     Menyhárt Sándor
polgármester               plébános

Július a Biztos Kezdet 
Nyitnikék Gyerekházban

Július elején a 
gyerekek és szüle-
ik birtokba vehet-
ték a megújult, 
megszépült Gye-
rekházat. Az egy-
benyitott nagyte-
rem, a frissen fes-
tett falak, a gyö-
nyörű padló, vala-
mint az új fejlesz-
tőjátékok, mind-
mind hozzájárul-
nak a szolgáltatás 
szakmai színvona-
lának fejődéséhez.  
Ebben a hónap-
ban is az aktua-
litásokat figyelem-
be véve építettük 
fel a mindennap-
jainkat, tevékeny-
ségeiket így állítot-
tuk össze. Tartot-
tunk dinnye hetet, 
kirándulós hetet, 
és ha az időjárás 
engedte, akkor 
pancsolós napo-
kat is. Nyomdáz-
tunk, gyurmáz-
tunk, énekeltünk 
és nagyokat sétál-
tunk.  Pszicholó-
gusunk Dr. Kini-
gopulos Márta júli-
usban is a szülők 
rende lkezésére 
állt, gyermekneve-
léssel kapcsolatos 
kérdésekben. 

Továbbra is 
szeretettel várunk 
MINDEN 0-3 éves 
korú gyermeket és 
anyukáját, a meg-
újult

Biztos Kezdet 
Nyitnikék  

Gyerekházba!

Címünk: 
JÁNOSHALMA, 
Dózsa Gy. u 93

Márti néni, 
Ági néni és 
Niki (néni) 

mailto:keleshalomkonyvtar@gmail.com
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2018. július 24-én a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat, Jánoshalma Város Önkor-
mányzata és Bácsalmás Város Önkor-
mányzata közös szervezésében Jövő 
Műhely Fórumra invitálták a szervezők a 
két járás polgármestereit, településfejlesz-
tési szakembereit, civil szervezeteinek kép-
viselőit, vállalkozásait és gazdasági szer-
vezeteit, egyházait. 

A Fórumnak Jánoshalmán a Szálláshely 
és Irodaház adott otthont, ide látogattak el 
a két térségből meghívott szervezetek kép-
viselői. Az első összejövetel a témában a 
Bács-Kiskun Megyei Területrendezési terv 
készítését szolgálja, kitekintve a Bács-Kis-
kun Megyei Területfejlesztési Koncepció és 
Program közelgő felülvizsgálatára, továb-
bá a következő EU költségvetési ciklus elő-
készítésére. 

A fórumon résztvevők, polgármesterek, 
vállalkozók, civil szervezetek vezetői, a két 
járásra vonatkozó helyzet elemzést készí-
tették el, illetve megalapozták a jövőbeli fej-
lesztések szükségességét. A jelenlévők a 
járások, települések gyengeségeit, erőssé-
geit, lehetőségeit számba véve olyan kér-
désekben is változásokat szorgalmaztak, 
mely átgondoltan irányoznak elő infrastruk-
turális, közlekedési, gazdasági és turisz-
tikai fejlesztéseket, valamint sürgetik azt 
az együttműködést, mely nélkülözhetetlen 
a térség települései között annak érdeké-
ben, hogy hatékonyabban tudják érdekei-
ket érvényesíteni. 

A szakmai együttműködés elkezdődött, a 
helyzetelemző anyagok készülőben vannak 
és a jövőben több, a témába vágó fórum-
ra is számíthatunk, melyeknél nélkülözhe-
tetlen, hogy minél szélesebb körű társa-
dalmi összefogással, együtt gondolkodás-
sal készüljenek el a települések, közöttük 
Jánoshalma Város fejlesztési tervei. 

A Fórum tapasztalatairól kérdeztük váro-

sunk polgármesterét.
Czeller Zoltán polgármester: Pedagó-

gusként is fontosnak tartottam a döntések 
előtt kikérni az érintettek véleményét, hol 
szűkebb, hol szélesebb körű fórumokon, 
polgármesterként is ezt a gyakorlatot köve-
tem. Napjainkban még a 2014-2020-as fej-
lesztési ciklus már előirányzott fejleszté-
seit valósítjuk meg. Hamarosan elkezdjük 
a Gyümölcs-és Zöldség Hűtő-Tároló, Fel-
dolgozó Üzemet építeni, teljesen felújít-
juk a Béke - téri parkot, a Piactéren kiala-
kítunk a helyi termékek népszerűsítésére, 
és nagyobb mennyiségben való értékesíté-
sére alkalmas helyet, csapadékvíz elveze-
tő rendszert tervezünk és építünk a város 
délnyugati részén, megújuló energiaforrá-
sok alkalmazásán fáradozunk, korszerű-
sítjük a Polgármesteri Hivatal energetikai 
rendszerét, valamint az óvoda és diákélel-
mezés épületének korszerűsítésén dolgo-
zunk. Ebben a ciklusban sok olyan intéz-
kedést irányoztunk elő, és valósítunk meg, 
az egészségügyben, a szociális szférában, 
ami jobb ellátást biztosít a jánoshalmiak-
nak, a civil szervezetek támogatására, a 
hátrányos helyzetűek esélyeinek növelésé-
re irányulnak. 

De azt is el kell mondanom, hogy már 
most gondolunk a 2020 utáni évekre, a ter-
vezés szintjén mindenképpen. Mint ahogy 
2014-ben, ez alkalommal sem egy szűk kör 
dönti majd el, hogy milyen fejlesztésekre 
van szükség a térségünkben, hanem igyek-
szünk a társadalmi élet minden szegmensét 
fokozatosan bevonni a tervezésbe. Akkor 
is, most is megszólítok minden együttműkö-
désre hajlandó intézményt, civil szerveze-
tet, és természetesen a különböző területek 
szakemberekeit is. Tervezzük együtt János-
halma jövőjét!

ikor

A Bácsalmási, Jánoshalmi, és Kiskun-
halasi Járás településeinek polgármeste-
rei kiemelten fontos feladatnak tartják a fog-
lalkoztatás ösztönzését, bővítését, és a tár-
sadalmi-gazdasági együttműködés erősíté-
sét. Ennek érdekében 2018. július 25-én, 
Bácsalmáson, a három járás polgármeste-
rei, mint együttműködő partnerek, Együtt-
működési Megállapodást írtak alá, amely-
ben a települések vezető testületei a ren-
delkezésükre álló eszközökkel, Foglalkoz-
tatási Paktum keretein belül, segítik a mun-
káltatók és munkavállalók alkalmazkodá-
sát a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és 
munkaerő-piaci változásokhoz. A Paktumot 
Jánoshalma várost képviselve Czeller Zol-
tán polgármester írta alá, valamint. az FM 
Agrár Szakképző Központ részéről Tasko-
vics Péter főigazgató, Farkas András az 
Agroprodukt Kft., Renner Tibor a Renner 
Bt., ügyvezetője. Az konzorciumban együtt-
működnek a vezető szerepet betöltő Bácsal-
más Város Önkormányzata, partnerségben 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal. 
Nagy jelentőségű a közös együttműködés 
azért is, mert az önkormányzatoknak ezen 
kívül igen kevés lehetősége adódik a gaz-
dasági élet szereplőit közvetlenül, vagy köz-
vetetten segíteni.

Az Önkormányzati Törvény az együttmű-
ködési megállapodások aláírásának enge-
délyezését a Képviselő-testületek hatáskö-
rébe helyezi, ezért az aláírást megelőzően 
a testületeknek fel kellett hatalmazni erre a 
polgármestereket. Jánoshalma Város Kép-
viselő-testülete július 18-án, a nyári ülésszü-
netben, rendkívüli ülés keretében döntött a 
programhoz való csatlakozásról. A jelenlé-
vő FIDESZ-KDNP színeiben bejutott kép-
viselők mindegyike igennel, Nagy Ist-
ván Jobbikos képviselő nemmel szavazott 
a gazdasági és a vele szoros kapcsolatban 
álló foglalkoztatási folyamatok pozitív irá-
nyú befolyásolását célzó kezdeményezés-
re. Köztudott, hogy a helyi szélsőséges esz-
méket valló párt elnöke képviselőségének 
ideje alatt már több alkalommal szavazott 
a többség akaratával ellentétesen. Ez alka-
lommal a többi képviselő ismét értetlenül állt 
az előtt, miért nem támogatja a Jobbik kép-
viselője a hátrányos helyzetű személyek 
elhelyezkedését támogató programhoz való 
önkormányzati csatlakozást? Nem csak ért-
hetetlen, de ellentmondásos is ez az állás-
foglalás, mert eddig a helyi Jobbik vezeté-
se nem találta elegendőnek, hovatovább 
élesen kritizálta a FIDESZ hátrányos hely-
zetűek számára nyújtott támogatási prog-
ramjait. Arra a döntésre, amikor János-
halma Városi Önkormányzat bekapcso-
lódott az alacsony iskolai végzettségű-
ek, a 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti 
pályakezdő álláskeresők, az 50 év felet-
tiek, a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díj-
ról visszatérők, vagy legalább egy gyer-
meket egyedül nevelő felnőttek munkába 
állását segítő programba, a helyi Jobbik 
elnöke NEM-mel szavazott. 

Nagy István, a  helyi Jobbik önmagával is ellentmondásba kerü-
lő elnökének véleménye ellenére az önkormányzatok, intézmé-
nyek, vállalkozások együttműködése a munkaerő piaci helyzet javí-
tásáért elkezdődött. A három térség településeire szóló Foglalkoz-

tatási Paktum megállapodás 2018.július 25. és 2021.október.31. 
közötti időtartamra, valamint az ezt követő 5 éves fenntartási idő-
szakra szól.

Czeller Zoltán polgármester

Aláírásra került a Foglalkoztatási Paktum
Ellentmondásokkal teli Jobbikos állásfoglalás

Czeller Zoltán polgármester urat kérdeztük 
városunk legújabb pályázati sikeréről.

Czeller Zoltán: Jánoshalma Város Képvise-
lő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésén határo-
zott arról, hogy pályázatot ad be a Diákélelmezé-
si Konyha (6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 
3. hrsz:150) fejlesztésére. Különösen a nyári káni-
kula idején a főző helyiségekben gyakran meg-
emelkedett a hőmérséklet, ami megnehezítet-
te a munkavégzést az egyébként is meleg, párás 
környezetben. A létesítmény legutóbbi felújítása 
során a támogatás nem vonatkozott a légtechni-
kai eszközök korszerűsítésére, az Önkormányzat 
most ennek a szükségszerű fejlesztésnek a meg-
valósítását célozta meg. 

A pályázat 2017. őszén került benyújtásra, 
a Vidékfejlesztési Program „Közétkeztetés fej-
lesztése Jánoshalmán” elnevezésű pályázati kiírásra. (VP6-7.2.1-
.7.4.1.3-17 azonosító szám) 

A pályázat nyert, az elnyert támogatás összege: 19.999.984 
Ft. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a város saját költ-
ségvetéséből a felújításhoz 10.986.749 Ft önerővel járul hozzá, 
így a felújítás összes költsége: 30.986.733 Ft. 

A fejlesztés előnyeit, a kellemesebb munka és étkezési kör-
nyezet adta lehetőségeket nem csak az ott dolgozók, hanem az 
intézményben étkező diákok, és felnőttek is élvezhetik. A beru-
házás a tervek szerint még ebben a naptári évben megvalósul.

JHN

Újabb nyertes pályázat

Önkormányzati fejlesztés  
a Diákélelmezési Konyhán

Jövő Műhely

Fotó: archiv

Széles körű összefogással a 
térség és Jánoshalma jövőjéért
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.06.26.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés 
helye Munkabér

Bolti eladó (vegyes-iparcikk üzlet) Szakiskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Zsebi Lászlóné egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Esztergályos (Gépi forgácsoló) Szakmunkásképző, szakiskola Juhász Sándor egyéni vállalkozó Kiskunhalas megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, szakiskola, szakmunkásképző Jánoshalmi kistérségi EÜ. Központ Jánoshalma megegyezés szerint

Targoncaszerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, 
szakiskola Phoenix Forklift Kft. Jánoshalma 180.500 – 230.000,-Ft

Bútorasztalos Szakmunkásképző Bozsity Betéti Társaság Üllés +vidék 181.000 – 200.000,-Ft
Kőműves Szakmunkásképző Bozsity Betéti Társaság Üllés + vidék 181.000 – 200.000,-Ft
Temetkezési foglalkozású  
(Temető kertész) Általános iskola, szakmunkásképző Csényi és Társa Temetkezési Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Lakatos Szakmunkásképző Bozsity Betéti Társaság Üllés + vidék 181.000 – 200.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Kiskunhalas 210.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású  
(Galvánüzemi betanított munkás)

Általános iskola, szakmunkásképző,  
szakközépiskola Villanymotor Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint
Bor címkéző és palackozó segéd-
munkás Általános iskola Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  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

TÁJÉKOZTATÓ 
aGINOP-5.3.10-17-2017-00001 – Létszámleépítések megelőzése 
és kezelése megnevezésű munkaerő piaci program indításáról

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megyei kormányhivatalokkal és a Nemzetgaz-
dasági Minisztériummal konzorciumban valósítja meg  a 2018. január 1. és 2020. decem-
ber 31. között a GINOP-5.3.10 „Létszámleépítések megelőzése és kezelése kiemelt pro-
jektet, melynek kerete 5 milliárd forint.

A projekt célja, hogy a munkaadókkal együttműködésben segítséget nyújtson a várható-
an létszámleépítéssel érintett munkavállalóknak még a munkaviszony megszűnését meg-
előzően az újbóli elhelyezkedés segítése, az álláskeresővé válás megelőzése érdekében.

A projekt célcsoportja azon munkavállalók alkotják, akik a csoportos létszámleépítés-
sel érintetté válhatnak, vagy akiknek a munkaviszonya egy éven belül megszűnik, és ezt a 
munkaadó a munkavállalókkal, valamint az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írás-
ban közölte.

A projekt keretében személyre szabott szolgáltatások és képzési támogatások nyújtha-
tóak a célcsoport részére az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által 
biztosított forrás révén.

A célcsoport programban való részvételéhez a munkaadó előzetes hozzájárulása és a 
kormányhivatallal történő együttműködése szükséges.

További információért a munkaadók és a munkavállalók a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához fordulhatnak.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Máltais táborozók fogadása 
a Kormányablakban 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmai Önkéntes Csoportja napközis tábort 
szervezett jánoshalmi lakos gyermekeknek. 

A főként alsó tagozatos általános iskolás gyermekek 2018. július 9-én a jánoshalmi Kor-
mányablakba látogattak.

 Előzetes egyeztetés után Raffai Julianna osztályvezető asszony fogadta a fiatalokat, 
ismertette milyen ügyek intézésével kereshetik fel az irodát. 

A gyerekek látták a sorszám húzást, a fénykép készítését, hogyan hívja az ügyintéző az 
ügyfeleket, melyik ablaknál milyen ügyeket lehet intézni.

A gyerekek többsége szüleivel már korábban ügyintézés céljából járt a hivatalban. 
A kormányablakban előzetes időpont egyeztetés után a szívesen fogadják a fiatalokat. 
Jánoshalma, 2018-07-09. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Mobil Kormányablak a Szüreti Expón! 
Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. szeptember 

14-15 napokon, a Szüreti Expó keretében, a Szakképző Iskola udvarán 
Mobil Kormányablak biztosítja a helyszíni ügyintézés lehetőségét a rendez-
vény kiállítói és látogatói számára.  A Kormányablak-busz ügyintézői 2018. 
szeptember 10-13. napjain a jánoshalmi járás minden településére elláto-
gatnak. 

A Mobil Kormányablak buszban helyben intézhető ügyek:
 ¾ személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
 ¾ diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
 ¾ parkolási igazolvány ügyintézés
 ¾ útlevél ügyintézés
 ¾ vezetői engedély ügyintézés

A Mobil Kormányablak (busz) pontos ügyfélfogadási időpontját a jelzett 
napokon a Jánoshalmi Hunyadi Népe újság szeptember elején megjelenő  
száma tartalmazza. 

Találkozzunk a Szüreti Expón Jánoshalmán!

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elér-
hető áldozatsegítő vonal telefonszámát (06-80-225-225), vagy 
keresse fel személyesen (ügyfélfogadási időben) a megyei/főváro-
si kormányhivatalokban, illetve járási/kerületi hivatalokban műkö-
dő területi Áldozatsegítő Szolgálatot. Munkatársaink minden hoz-
zájuk fordulót tájékoztatnak a lehetőségekről és ezek igénybevé-
telének módjáról.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Fontos, hogy tudja, hogy nincs egyedül, az Áldozatsegítő 
Szolgálat a bűncselekmény vagy szabálysértés következté-

ben kialakult helyzetének megoldásában 
segítséget ajánl Önnek.

KINEK TUDUNK SEGÍTENI?
Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmény vagy tulajdon elleni 
szabálysértés közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. 
tanúként vagy családtagon keresztül) áldozatává vált személyek 
támogatására jött létre. 
Ha valaki kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel kell 
dolgoznia ennek hatásait. Természetes emberi reakció, ha ilyen-
kor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, és anyagi nehézsé-

gek is felléphetnek. 
Az Áldozatsegítő Szolgálat az elszenvedett bűncselekménnyel 
kapcsolatban felmerült érzelmi, anyagi és egyéb problémák megol-
dásához nyújt segítséget. 

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI?
Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni 
szabálysértések áldozatai számára

 ● felvilágosítást ad jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről;
 ● érzelmi támogatást nyújt;
 ● jogi tanácsot ad és gyakorlati segítséget biztosít;
 ● ügyvédi segítség igénybevételéhez is hozzásegít;
 ● igazolja az áldozati státuszt;
 ● krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segélyt adhat 
(5 napon belül beadott kérelem alapján).

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és 
halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést 
is igényelhetnek.
A fenti támogatások térítés nélkül vehetők igénybe.

MILYEN GYAKORLATI SEGÍTSÉGET 
TUDUNK NYÚJTANI?

Ha valaki áldozattá válik, olyan ügyekben kénytelen intézkedni, 
amelyek nem mindennaposak az ember életében, ezért kevésbé 
gyakorlott benne (pl. megtenni a feljelentést, eljárni a biztosítónál, 
pótolni okiratokat, stb.).
Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre sza-
bott felvilágosítást nyújt alapvető jogaikról és az őket megillető ellá-
tásokról. Szükség esetén más hatóságok nyomtatványainak kitölté-
sében és támogatások igénylésében is közreműködik, illetve segít 
felvenni a kapcsolatot olyan más szervekkel, önkormányzattal, 
akiktől további segítség kérhető, vagy ahol a bűncselekmény miatt 
ügyintézés szükséges.
Amennyiben áldozatként még nem tett rendőrségi feljelentést, 
munkatársaink ebben is segíteni tudnak, a további ügyintézéshez 
ugyanis szükséges lehet a büntetőeljárás elindulásának igazolása. 
Az igazolást a rendőrség kérésre köteles azonnal, de legkésőbb 
egy napon belül kiállítani – ehhez minden áldozatnak joga van.

MILYEN ESETEKBEN IGÉNYELHETŐ 
AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY?

Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosí-
tottak legyenek számukra az alapvető életfeltételek. Ehhez az Áldo-
zatsegítő Szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek Az 
azonnali pénzügyi segély célja a bűncselekményt követő nagyon 
rövid időn belül kialakult krízishelyzet orvoslása, éppen ezért az 
a bűncselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül kérhető. 
Az azonnali pénzügyi segély lakhatás, ruházkodás, utazás és élel-
mezés céljára, továbbá gyógyászati költségekre, valamint kegye-
leti kiadások fedezése céljából igényelhető. Az azonnali pénzügyi 
segély nem kártérítés, hanem méltányossági döntés, és a rászo-
rultság vizsgálata nélkül adható az áldozatoknak, összegét az áldo-
zatnak az őt ért cselekmény következtében kialakult helyzete, vala-
mint az határozza meg, hogy milyen hosszú ideig nem tudja önerő-
ből megoldani anyagi problémáit. 

Hol találja az áldozatsegítő szolgálatot?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat 

 

 

 

LEGYÉL HŐS! 
Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál 

Csatlakozz hozzánk, ha  
- 18-22 éves vagy, és 
- befejezted középiskolai tanulmányaidat és 
- nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és  
- nincs munkaviszonyod.  

Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?  
- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01) 
- szakmaspecifikus nyelvi képzés  
- karrier tanácsadás 

Miért érdemes?  
- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed 

költségeit is 
- hordhatod a mentősök egyenruháját 
- együttműködsz a mentésben 
- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz 
- részvételedet pénzbeli jutalommal 

honoráljuk.   

VÁRJUK JELENTKEZÉSED! 
 

További információk: http://toborzas.mentok.hu 

 
 

EFOP-1.3.8-17-2017-00004 

 

ingyenes! 

ingyenes! 

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

NAV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ

HÉTFŐ  de. 8.00 - 12.00, du. 13.00 - 15.30
CSÜTÖRTÖK  de. 8.00 - 12.00, du. 13.00 - 17.00

Kormányablak Osztály 
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Egyházi kinevezések 
Tamás Sándor atya Jánoshalmáról a kis-

kunhalasi Főplébániára kap kápláni kine-
vezést augusztus 1-től. Feladata lesz a II. 
Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium iskolalelkészi feladatainak 
ellátása. Köszönjük Sanyi atya itteni szol-
gálatát!

Pecsmán Viktor újmisés augusztus 1-től a 
Kiskunfélegyháza Újplébániára kapott káp-
láni kinevezést. Köszönjük Viktor atya itte-
ni szolgálatát. 

Richter Mátyás atya római tanulmányaiból 
hazatérve a jánoshalmi plébániára kap káplá-
ni kinevezést augusztus 1-től. Fogadjuk sze-
retettel az atyát, és segítsük itteni szolgálatát!  
Felvételünk  2015-ben készült a kalocsai 
Szent István király templomban bemutatott 
újmiséjén

Gyirán Péter diakónus lelkipásztori gyakor-
latra a jánoshalmi plébániára kapott kineve-
zést aug. 1-től. Fogadjuk szeretettel diakónus 
testvérünket, és segítsük itteni szolgálatát! 
Felvételünk 2017. december 26-án készült a 
kalocsai Főszékesegyházban A Honvédel-

mi Minisztérium-
nak és a Bajtársi 
Egyesületek Orszá-
gos Szövetségé-
nek köszönhető-
en a Bem József 
Honvéd Nyugdí-
jas Egyesület szer-
vezésében két volt 
olimpiai bajnokunk 
Dunai Antal és dr. 
Faragó Tamás a 
Honvéd Kaszinó 
Kulturális Egyesü-
let „Mindentudás 
Egyeteme” előadás 
sorozatában vállalt 
közreműködést.

A két olimpikon 
tagja a Halhatatlan 
Magyar Sportolók 

Egyesületének.
A HKKE Mol-

nár János utcai 
előadó termé-
ben megjelenteket Györgypál Csaba nyá. alezredes a BJHNYE elnö-
ke köszöntötte, majd átadta a program levezetését Füleky András-
nak  a HMKE adminisztratív igazgatójának. A nagy érdeklődés mellett 
az ő moderálásával kezdődött meg a két olimpikon bemutatkozása.  

A kezdeti hangulatot nagyon jól oldotta, hogy Dr. Faragó Tamás 
az 1976-ban Motreálban nyert olimpiai aranyérmét is elhozta és kör-
be adta a terembe.

A moderátor által feltett különböző kérdésekre részletes válaszokat 
kaptak az érdeklődök, bár Dunai Antallnak időnként elszálltak a gon-
dolatai és igazi „spanyolos lendülettel” a feltett kérdéseken túl még 
más érdekességeket is mesélt sportolói életéről.

A érdeklődök külön kérdéseikre is kimerítő válaszokat kaptak.
A rendezvény zárásaként Sere Mihály a HKKE társelnöke egy-

egy díszes oklevéllel, Ádám Gyula a KUNVIN borászat ügyvezető-
je pedig egy-egy palack borral köszönte meg az olimpikonoknak a 
jánoshalmi látogatást.

GYPCS

Gazdakörünk küldöttsége, idén is részt vett testvérszervezetünk a Teme-
rini Kertbarátkör Illés-napi rendezvényén.

Ez évben az Illés-nap péntekre esett. Az időjárás kegyes volt hozzánk, 
nem volt olyan nagy meleg, mint az előző években szokott lenni. 

Küldöttségünket Snejder Sándor a Kertbarátkör elnöke fogadta a Ker-
tészlakban.

Rövid reggeli után, vendéglátóink és küldöttségünk a helyi labdarúgó 
pályán gyülekezett, ahol az ünnepi felvonulás 9 órakor indult. A menet az 
idén is, nagyon színvonalas volt. A végállomása a temerini Szent Rozália 
katolikus templom volt, ahol a rendezvény ünnepi szentmisével és újke-
nyér szenteléssel folytatódott. Ezután a Kertbarátkör tagsága a Kertész-
lakban látta vendégül a testvérküldöttségek tagjait. Farkas László gazda-
körünk elnöke és Kiss István gazdakörünk alelnöke megköszönte a meghí-
vást a házigazdáinknak, majd átadták a Jánoshalmi Gazdakör ajándékát.

Délután szabad program volt. A termények, gyermek rajzok, fotók, kézi-
munkák, méhészeti termékek, festmények kiállítása a helyi Szécsén kas-
tély termeiben volt, mely ma középiskola. Ez a család valamikor Teme-
rin egyik „újratelepítője” volt, nem keverendő össze a mi Széchenyi csa-
ládunkkal.

A hagyományos esti bál helyszíne is megváltozott, a sátrak most a helyi 
vásártéren voltak felállítva, és itt készült a finom vacsora. Itt délután folya-
mán lovas és íjászbemutatókat tekinthettek meg a érdeklődők.

Az esti vacsorán és bálon ezúttal is nagyon sokan vettek részt.
A vidám hangulatú rendezvényről küldöttségünk a késő éjszakai órákban 

érkezett haza Jánoshalmára. 
Ezúttal is köszönjük vendéglátóinknak a szíves vendéglátást. 
Köszönetet szeretnénk mondani Jánoshalma Város Önkormányzatá-

nak, hogy az Önkormányzat és a Gazdakör küldöttsége együtt utazhatott a 
Temerini Illés-napi rendezvényre.

Fajszi Ferenc

A Gazdakör híre Illés Nap Temerinben

OLIMPIKONOK 
               JÁNOSHALMÁN
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Az idei nyáron váro-
sunkban több napközis 
tábort biztosítottak külön-
böző pályázatok útján 
a gyerekek számára. A 
kínálathoz második alka-
lommal ismét csatlakozott 
a MMSZ Jánoshalmi cso-
portja. 

A máltai csoportunk 
tagjai önzetlen munká-
jának köszönhetően 35 
gyereknek tudtuk megsz-
építeni a nyári szünetet, 
amelyet adományokból 

tudtunk megszervezni a plébánián.  A programok összeállításában a mál-
tai szellemiséget tartottuk szem előtt: A hit védelme és a szegények szol-
gálata.” Az öt nap alatt igyekeztünk olyan programokat szervezni, ame-
lyek a szórakozás, játék, vetélkedők mellett ismereteket is közvetít. Cso-
portunknak nyolc pedagógus végzettségű tagja van, akik a foglalkozásokat 
vezették.  Képek segítségével bemutattuk csoportunk 27 éves munkáját, a 
magyar szentek példamutató életét. A kézműves foglalkozásokon készített 
„alkotásokat” a Pelikán Otthon öregeinek adták át a gyerekek, megtapasz-
talhatták az ajándékozás örömét. A zenei foglalkozásokon az ének tanulás, 
közös éneklés és mozgás örömét élték át. Ebbe a táborba külső segítsé-
get is hívtunk. Fuszkóné Gáspár Judit más nemzetek táncait tanította meg 
egy mini tánciskola keretében. Mivel a máltai lovagok régen a beteg zarán-
dokok ápolásával foglalkoztak, ezért az Egészség Fejlesztési Iroda közre-
működésével  a Jánoshalmi Mentő Állomás vezetője, Kádár Endre baleset 
megelőzési és elsősegély nyújtási ismeretekre tanított. Foglalkozás kereté-

ben bepillantást nyerhettek a táborozók a Kormányablak és a Polgármes-
teri Hivatal munkájába.  Egy egész napot töltöttünk a Király Lovas tanyán 
és megtekintettük a Lajosmizsei Vadasparkot. Egész héten velünk volt Vik-
tor atya, a záró szentmisét Sándor atya celebrálta. 

Táborunk sikeréhez nagyban hozzájárultak nagylelkű adományozóink 
és közreműködőink: a MMSz Dél- Alföldi Régiója, Alma-Kert Szövetkezet, 
Renner Bt., Kéleshús Kft., Gála Étterem, Korzó Étterem, OTP Jánoshalmi 
fiókja, Stílus üzlet, Dr. Dénes Enikő, Petróczky Ferenc, Görhöny Ferencné, 
Barta Margit,  Dr. Birkás Erzsébet, Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna, Dr. Ben-
daDénes,  Mons. Menyhárt Sándor, Pecsmán Viktor, Kéfer Ildikó, Kádár 
Endre, Kelemen Irén Csilla, Fuszkóné Gáspár Judit, Batancs Tímea, Fusz-
kó Attila, Faddi Ágnes és a máltai csoport valamennyi tagja anyagi támoga-
tásával vagy önzetlen munkájával. Hálás köszönet mindenkinek.

G. K. és K. Gy-né

Második máltai napközis tábor
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Nyári napközi

Iskolánk abban a különleges helyzetben van, hogy július hónapban négy 
turnusban, négy héten át tarthattunk nyári napközit, az ERZSÉBET TÁBO-
ROK program keretein belül. 

Amikor felvetődött az ötlet, hogy pályázzunk, az volt a célunk, hogy 
olyan nyári napközit tervezzünk, ami a gyerekek számára különleges, a 
többitől eltérő módon szervezett napokat hoz. Olyat, ami más, mint a roha-
nó, iskolával, munkával, feladatokkal telő hétköznapok. A szülők számára 
adja azt a megnyugtató érzést, hogy a gyermeke jó kezekben van, vigyáz-
nak rá, és még jól is érzi magát, míg ő dolgozik. A célunk megvalósult. 
Köszönet a fenntartónknak, hogy a pályázatot lehetővé tette, köszönet a 
pedagógusoknak, akik ezeket a nyári heteket bevállalták.

Csak az élmény miatt érdemes egy napközit szervezni, és abban gye-
rekként vagy pedagógusként részt venni. Megtapasztalhattuk már oly sok-
szor és itt is, hogy a közös játéknak összekovácsoló ereje is van. Vég-
re mindenki elengedheti a hétköznapi dolgait, egymásra figyelhet, együtt 
nevethet. Játék közben a tanár és a gyerek különböző, nem a megszokott 
szerepekben láthatják egymást. Láthatja nyerni, veszíteni, láthatja kicsit 
gyermekinek lenni. 

Csak néhány pillanatkép a táborból. Minden héten egy napot eltölthettek 
a gyerekek a Király Lovastanyán, ahol lovagolhattak, kocsikázhattak, teni-
szezhettek, csocsó és ping-pong bajnokságok szerveződtek, és nem utol-
sóként élvezhették a nyár legnagyobb buliját, a medencét.

Voltunk a bikali Reneszánsz Élménybirtokon, láthattuk a középkori 
boszorkányok házát, végig sétálhattunk a makói Lombkorona Sétányon, a 
Maros Kalandparton trambulinozhattunk és átcsúszhattunk a Maros folyó 
fellett egy kötélpályán, jártunk a szarvasi Arborétumban, gyönyörködtünk a 
Mini Magyarország Makettpark csodáiban. Igazán tartalmas heteket tud-
hatunk magunk mögött.

Az iskolában folyó nyári karbantartási munkák miatt a gyerekek étkez-
ni a Korzó étterembe mentek át minden nap, a kirándulós napon pedig az 
útravaló csomagokat is ott készítették. 

Az ERZSÉBET TÁBOROK alapítvány anyagi támogatásának köszönhe-
tően a táborban sok új sporteszközt és játékot, kézműves és kreatív kel-
léket tudtunk vásárolni a foglalkozásokhoz. Kipróbálhattunk sok új dolgot. 

Ez egy óriási kaland volt mindenkinek számára, és még van egy hét.
Komárominé Vikor Ágnes

Az Erdei Vándortábor valóban egy utánozha-
tatlan és különleges életérzés.

Kis csapatunk a Mecsek meghódítására vál-
lalkozott. 

Első nap a Pécsi Állatkert megtekintése után 
a Mecseki Láthatatlanok nyomába eredtünk, egy 
korabeli Csepel D-344-es teherautó platóján utaz-
va. Az utazás felejthetetlen volt. Így jutottunk 
Vágotpusztára, az 56-os szabadságharcosok 

egyik főhadiszállására. Majd a Mecseki Zöldtúra útvonalán haladva érkez-
tünk szálláshelyünkre, Sikondára.

Második nap a mánfai Árpád-kori templom megtekintése után a Meleg-
mányi- és a Nagy-Mély-völgy csodálatos karsztképződményeit jártuk végig. 
Fogtunk sárga hasú unkát, felfrissítettük fáradt lábainkat a hideg forrásvíz-
ben. 

A harmadik napon szálláshelyünket elhagyva, indultunk tovább. Az 
egész nap a következő szálláshely, Zobákpuszta megközelítésében telt. 
Már a túra elején magunkhoz vettük egy faluszéli kisbolt jégkrém-készleté-
nek jelentős részét, hogy legyen erőnk estig. Volt is. Kalandos sötétes erdő-
kön keresztül varjúkárogás kíséretében, végén egy „kis” égi zuhannyal.

Negyedik napon reggel zuhogott. Mivel a mondás úgy tartja: „a regge-
li vendég nem marad sokáig” 11 óra körül már indultunk is, de csak egy 
kis relaxációs sétára. Magyaregregy határában egy tanösvényen sétáltunk 
végig, ahol Rockenbauer Pál (természetjáró, a természetfilmezés egyik 
megteremtője) emlékére, minden évben futóversenyt rendeznek. Útközben 
a Máré-vár legendáját szőttük tovább. 

Az ötödik nap megint szálláshelyet váltottunk. Püspökszentlászlón 
keresztül, néhol agyagos erdei ösvényeken csúszkálva vándoroltunk. Nem 
éppen alkalomhoz öltözve érkeztünk a Pécsváradi Vár, István Király Szál-
loda éttermébe, ahol finom vacsorával vártak. Olyannyira vendégmaraszta-
lók voltak, hogy „ott ütöttünk sátrat”. Ugyanis vacsora alatt akkora eső esett, 
hogy segítőink (akik a táborozás teljes ideje alatt óvták minden lépésünket) 
jobbnak látták, ha maradunk a szállóban. Élveztük a komfort minden részét. 
Bár volt, akinek a meztelen csigák titkon hiányoztak. Ez lefekvésnél derült 
ki, amikor a hátizsákból előkerült egy „vándor-csiga”.

A civilizáció áldásaiban felüdülve vágtunk neki az utolsó, egyben a leg-
nagyobb próbatételnek a 682 m magas Zengő megmászásának. Mindenki 
derekasan kiállta a próbát. 

Utolsó nap villásreggeli után a várban tettünk egy interaktív sétát. Meg-

tudtuk, hogy igazán nem is vár, hanem egy erődített hajdani szer-
zetesi monostor ez, melyet Szent István király alapított 998-
ban Koppány legyőzése után. Benne Benedek-rendi – ahogy 
nálunk nevezik: bencés – szerzetesek számára létesített ott-
hont. Halottunk II. Béla király megvakításáról, ennek ellenére 
„nagyszerű” királyságáról. A várból Pécsre indultunk, ahol az 
egész kaland kezdődött, majd élményekkel gazdagodva, test-
ben és lélekben megerősödve tértünk haza. 

Köszönettel tartozunk a Mecsekerdő Zrt. két munkatársának: Vassné 
Papp Viktóriának és Varga Jenőnek.

A nagy kaland részesei voltunk:

Bretyka Andor, Csapó Tamás, Csofcsics Blanka, Fenyvesi Valencia, Gás-
pár Zalán, Kovács Éva, Kovács Georgina, Szőnyi Barnabás, Taskovics 
Áron, Tóth Teodóra és 

Csofcsics Erika tanár

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
Mi is Erdei Vándorok vagyunk!

Az idei évben iskolánk 89 tanulója és 9 pedagógusa indult útnak július 
15-én Zánkára, az Erzsébet Táborba. 

Nagyon sok izgalmas és érdekes program várt itt ránk.
A lila altáborban a kimaradhatatlan balatoni strandolás mellett sétahajóz-

tunk a Balatonon, lézerharcot vívtunk, kincset kerestünk éjjel a mesefigurák 
és a szuperhősök között, kézműveskedtünk, fociztunk, tábori olimpián jel-
eskedtünk, falat másztunk, íjászkodtunk, kalandparkban voltunk, a Hősök 
napján a mentők, rendőrök, tűzoltók, katonák, katasztrófavédelmisek mun-
kájával ismerkedtünk meg, és Vastag Csaba koncerten vettünk részt. Fel-
sorolni is nehéz azt a sok programot, amelyet az Erzsébet Táborok biztosí-
tott ezen a héten a számunkra.

A hét utolsó napjaiban ellátogattunk a Veszprémi Állatkertbe, hazafelé 
pedig megálltunk Balatonfűzfőn bobozni. Fárasztó, ám annál élménygazda-

gabb hetet töltöttünk el együtt. Nem csak a programok miatt, hanem spor-
teredményeink miatt is. Több diákunk is dobogós helyet szerzett a tábor-
ban a sportteljesítményével.

Köszönjük a táboroztató pedagógusoknak, hogy szabadságuk ideje alatt 
energiájukat és idejüket nem sajnálva igyekeztek a gyerekeknek életre szó-
ló élményt szerezni és gondoskodni róluk. 

Reméljük, jövőre is lesz ilyen lehetőségünk a táborozásra, és akkor is 
ilyen jól érezzük majd magunkat!

„Az év színe a lila, Zánka legjobb csapata! Ez köt össze bennünket, 
kiáltsd te is nevünket! Ha, ha, ha, LILA!”

Találkozzunk jövőre is ugyanígy, ugyanitt!

Friebertné Radvánszki Rita

Zánkán táboroztunk
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Köszönjük szépen bőkezű adományaito-
kat melyekkel nagy örömet szereztetek a 
Csíksomlyói Szent Ferenc Gyermekotthon 
lakóinak. Nagylelkűségetekkel felülmúltátok 
várakozásainkat!

Jó volt látni a boldog gyermekeket, 
ahogy segítettek behordani a nekik 
szánt adományokat: édességet, tartós 
élelmiszereket, süteményeket, lekvárt, 
zöldséget, gyümölcsöt, savanyúságot. 

Köszönet az emberségért és a támo-
gatásért!

Baka Orsolya szervező

Hunyadi Iskola hírei

Iskolán a nyári szünet első hetében részt vett az EFOP-
3.2.15-ös projektben, ami mind a huszonöt gyermek szá-
mára költségmentes volt. Ebben a programban a rengeteg 
játékon keresztül megmutattuk a gyerekeknek az együttját-
szás örömén túl az együttműködés fontosságát, az együtt 
elért sikerek során kialakuló boldogságot. A játékok kis- és 
nagyobb csoportok együttműködését fejlesztették, melynek 
során új barátságok alakultak ki, a régi barátságok pedig 
szorosabbra fűződtek. 

A napközis tábor ideje alatt, egy csodás játékvilágba invi-
táltuk a gyerekeket és megpróbáltuk ráébreszteni őket, hogy 
játszani a legjobb dolog a világon. Ebben a programban 
elsősorban a mozgásos játékok kerültek előtérbe, de termé-
szetesen helyet kaptak a benti társasjátékok is. 

Az események mindennap más helyszínen zajlottak. 
Egyik napunk színtere városunk Skanzenje volt, ezúton 
is szeretnénk megköszönni Nagy Istvánnak, hogy nagyon 
nagy szeretettel fogadott bennünket. A sok játék mellett 
egy kirándulásra is jutott időnk. A Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén lévő 

Tisza-völgyi bemutatóházba látogattunk el. A szakképzett 
túravezetés során sok növény- és madárritkasággal talál-
koztunk.

Étkezésünket egész héten a Jánoshalmi Közétkeztetési 
Kft. biztosította, ezúton is köszönjük a konyha minden dol-
gozójának a fáradozást, hogy mindennap változatos finom-
ságok kerültek a tányérunkba.

Azt gondolom, hogy a gyerekek visszajelzései a program-
ról mindent elárulnak:

„Ugye jövő héten is lesz tábor?”
„Ez volt a legjobb napom! Nem szeretnék hazamenni!”
„Kár, hogy vége! Nagyon jó volt! Jövőre is jövök!”

Köszönöm a segítséget az iskola vezetésének, Baka 
Orsolyának, Nagy Istvánnak, a konyha minden dolgozójá-
nak és mindenkinek, aki részt vett a programok sikeres lebo-
nyolításában!

Szép, napsütéses nyarat kívánok mindenkinek!

Csiszár Szilvia

„JE!” – „Játsszunk együtt!”

Adománygyűjtés a Hunyadiban
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A barátkozás, a 
találkozás, az öröm-
szerzés céljával vet-
tünk részt a már 
hagyományos ren-
dezvényen. Közel 
300 gyerek látogatta 
meg sátrunkat pén-
teken és szomba-
ton délután. Kicsik és 
nagyobbak kíváncsi-
an, „lázasan” keres-
géltek, válogattak a 
sokféle matricából, 
melyeknek segítsé-
gével csillámló teto-
válást varázsoltunk 
kezeikre.

Amíg a „mester-
művek” készültek 
kellemes, vidám 
beszélgetések zajlot-
tak egymás között. 
Nagyon jó lehető-
ség volt ez az alka-
lom arra, hogy örül-
hessenek egymás-
nak azok a gyerekek 
és felnőttek, akik már 
régen nem találkoz-
tak. A beszélgetések 
közben felidéződtek 
régebbi események, 
emlékek. A felnőttek 
között többször is 
szó esett a máltai 
munkáról, annak 
céljáról, feladatairól. 

A szülők hálásak voltak a gyerekeiknek szerzett 
élményért, amit nagyon kedves gesztussal fejeztek ki. 
Az ajándékba kapott tetoválásért a gyerekeikkel dobat-
ták adományaikat az asztalon elhelyezett üvegbe, - 

tudatában annak, hogy az adomány megfelelő helyre, 
a rászorulókhoz kerül.

 Dudás Mária Máltai tag

Névadójára, Semmelweis Ignáczra emlékezett július elején a 
halasi kórház kollektívája. Az ünnepségen Dr. Szepesvári Sza-
bolcs főigazgató mondott ünnepi beszédet. Bányai Gábor országy-
gyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az egészségügy-
ben dolgozók a nap 24 órájában a legtöbbet adják, amelyet egy 
ember tehet. Segítő kezet nyújtanak, ha baj van, gyógyítanak, és 
ami a legfontosabb lélekben is támogatják a betegeket. Kiskunha-
las önkormányzata nevében Fülöp Róbert polgármester mondott 

köszönetet a dolgozóknak.
Az ünnepségen adták át a Kiskunhalas 

Város Egészségügyéért Díjat, több kórházi 
dolgozó pedig elismerésben részesült. Ble-
hó Rita gyógytornász, Dr. Vancsura János 

főorvos és Dr. Rácz-Nagy Ágnes főorvos vehette át a Kiskunhalas 
Egészségügyéért Díjat. 

A kórház vezetése emléklappal köszönte meg az elmúlt évben 
kimagasló munkát végző dolgozókat. Semmelweis emléklapban 
részesült többek között Kiss István, aki Jánoshalmáról jár be dol-
gozni. 

Gratulálunk az elismerésben részsülteknek! 

A dietetikus tanácsai

Az epe a májban 
termelődik, ahon-
nan az epevezetéken 

keresztül először az epehólyagba jut. Az 
epehólyag falának izomzata szabályozza, 
hogy egy-egy étkezés alkalmával meny-
nyi epe jusson tovább a patkóbélbe, azaz 
mennyi epe szükséges a zsírok emészté-
séhez. 

Ha az epe kiürülése valamilyen okból 
nem történik meg, alkotóelemeinek össze-
tétele megváltozik. Ez a változás kőképző-
déshez és gyulladáshoz vezethet. 

„Panaszmentes” epekő esetén is érde-
mes odafigyelni életmódunkra, táplálko-
zásunkra. A diéta célja a tünetmentesség 
fenntartása, a görccsel járó epekőroha-
mok megelőzése. A cél érdekében étkez-
zünk naponta többször (4-5 alkalommal), 
kis adagokat fogyasszunk, így biztosíthat-
juk, hogy az epehólyag kiürüljön Koplal-
ni nem szabad és egyszerre túl sokat enni 
sem. Fontos az energiaegyensúly, a napi 
kiegyensúlyozott energiabevitel. 

Túlsúly esetén legyen cél a testsúly 
csökkentése, normalizálása. Az étrend 
legyen zsírszegény – használjunk zsírsze-
gény alapanyagokat és alkalmazzunk olyan 

főzési technológiákat, amihez kevés zsi-
radékot kell felhasználni. Fogyasszunk 
sok zöldséget, gyümölcsöt, az étrend 
legyen élelmi rostban gazdag. 

Kenyérféléket, péksüteményeket a 
kiegyensúlyozott táplálkozás alapelveinek 
megfelelően fogyaszthatunk: együnk több 
rostban gazdag, teljes kiőrlésű terméket, 
kerüljük a magas cukor- és zsírtartalmú 
termékeket (pl. kakaós csiga, túrós batyu, 
tepertős pogácsa stb.).

A fehérjefogyasztás kedvező hatású az 
epebetegségre, így fontos, hogy minden-

nap fogyasszunk tejet, tejterméket. Általá-
ban igaz, hogy javasolt az alacsony zsírtar-
talmú termékek étrendbe illesztése, fogy-
asszunk 1,5%-os tejet, zsírszegény sajto-
kat, túrót, kefirt, joghurtot. A tejtermékek 
mellett fontos fehérjeforrásaink a húsok, 
halak. Ezek közül fogyasszuk a zsírsze-
gény fajtákat – pl. csirkemell, sovány ser-
tés-, marhahús, hal. Hagyjuk el az étren-
dünkből (de legalábbis csökkentsük) a 
fűszeres, sós, füstölt, zsíros kolbászfélé-
ket, szalámikat.

Az epe a zsírok emésztésénél játszik 
szerepet, ezért az epekímélő étrendnél 
a zsírbevitel csökkentése a fő szempont. 
Ilyenkor nemcsak az állati eredetű zsiradé-
kok korlátozása a feladat, a növényi zsira-
dékokkal is óvatosan kell bánni. Használ-
junk kevés zsiradékot az ételkészítéskor, 
főzzünk inkább gőzben, pároljunk, próbál-
juk ki a sütőzacskót. Szokjunk le a bő zsira-
dékban sült krumpliról, rántott húsról, bun-
dázott zöldségekről. Ételeink elkészítése-
kor válasszuk inkább a párolást, a főzést 
és a grillezést.

Az egyéni tűrőképességnek megfelelő-
en kerüljük azokat a zöldségféléket, ame-
lyek panaszokat okoznak, de a panaszt 
nem okozó többi zöldség és főzelékfélék 
fogyasztása nem tilos, sőt javasolt. A puffa-
dást okozó növényeket (pl. a káposztafé-
lék, hüvelyesek) főzzük fedő nélkül, vagy 
öntsük le az első főző vizét. Rosttartalmuk 
miatt jó hatással vannak a bélműködésre, 
segítenek az epebetegekre jellemző szék-
rekedés elkerülésében.

Az ételek ízesítésekor legyünk óvato-
sak, mértéktartók, egyes nyersanyagok illó-
olaj-tartalma görcsöt provokálhat.

Faragóné Hován Éva dietetikus

Étkezés  
epekövesség esetén

 
Az útvonalat Polgárőrség biztosítja 

 

 
„Mozgásban az egészség” 

szabadidősport népszerűsítése a Dél-alföldi Régióban 
EFOP-1.8.6-17-2017-00050 
 

         

Programok: 

 17:30 gyülekező 

 18:00-19:00 gerinc aerobic 
Bátyai Gábornéval 

 19:00-20:00 kondicionáló testedzés 
Deákfalviné Ferenczi Andreával 

 20:00-21:00 gymstick 
Mózer Andreával 

 20:30-21:30 Lajkó Mónika előadása 
„Mentális és testi egészségünk megőrzése tudatos mozgással” 

A közös séta és kocogás, gyülekező 21:45-től a Sportcsarnok 
előterében, Start: 22:00 óra Lajkó Mónika vezetésével. 
 

A rendezvényről érdeklődni az alábbi módokon lehetséges: 
 a 06 70/443-36-03-as telefonszámon, Kéfer Ildikónál 
 ildiko.jhrendelo@gmail.com email címen 

A program szervezője a Jánoshalmi 
Egészségfejlesztési Iroda 
Társszervező: Dél-Alföld Sportjáért Alapítvány 

A résztvevők ajándékot, 
frissítőt és energiaszeletet 

kapnak! 

Hatmilliárd forintból idén már második alkalommal hirdeti meg a 
Pénzügyminisztérium a kis-és közép vállalkozások (kkv-k) számára 
kiírt munkahelyteremtést célzó támogatási programját.

A támogatási keretösszegből megközelítőleg 600 kkv-nál mint-
egy 3 ezer új munkahely jöhet létre és több ezer megőrizhető. Var-
ga Mihály pénzügyminiszter szerint a jelenlegi munkaerőpiaci hely-
zethez igazodva emelkedtek a kiegészítő támogatási összegek, 
továbbá egy újabb hátrányos helyzetű célcsoport - a hatodik élet-
évét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nők - fog-
lalkoztatásának kiemelt támogatását is segíti a program.

A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás 
jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújt-
ható, amelynek mértéke új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet.

Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként kiközvetített 
álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 
ezer forintot kaphatnak, amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizá-
rólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott állás-
kereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 
millió járhat, amennyiben pedig a beruházás befejezését követő-
en hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában 

nevelő nő foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként 
további 1,5 millió forint támogatást kaphatnak.

Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók, 
amennyiben kedvezményezett járásban vagy településen hajtják 
végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 
ezer forint támogatást kaphatnak, így új munkahelyenként a válla-
latok akár 3,4 millió forint összegű támogatásban is részesülhetnek.

Országosan 3 ezer új munkahely jöhet létre az új munkahelyte-
remtő támogatásoknak köszönhetően. A munkáltatónak a kétéves 
foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalnia kell, hogy a beruhá-
zással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás 
befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működte-
ti az érintett térségben.

A munkaerőpiaci program pályázati időszaka július 23-től szep-
tember 10-ig tart.

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elké-
szítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal 
foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást, illetve 
a kormany.hu oldalon találhatók további információk.

Forrás: MTI

Kis-és közép vállalkozások figyelem!

Hatmilliárd forintot osztanak szét

Elismerések, kitüntetések a 
kiskunhalasi Semmelweis Napon 

Máltaisok a Jánoshalmi napokon

Táncvizsga
L a p z á r t á n k k o r 

(rendhagyó módon a 
megjelenés előtt egy 
héttel volt) végéhez 
közeledett táncisko-
la. A táncverseny már 
akkor meg volt, fel-
vételünkön a győz-
te pár. A tánciskoláról   
részletes összefogla-
lót a szeptemberi szá-
munkban olvashatják.  
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Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2018. július  hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését 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!

Luchian Anna  
sz: Csikós Anna élt: 97 évet
Adorjáni Árpádné  
sz: Csikós Mária élt: 92 évet
Horváth Sándorné  
sz: Kasziba Mária Magdolna élt: 76 évet
Lakatos János élt: 96 évet
Nagy László Árpád élt: 72 évet

Tóth Ferencné  
sz: Bernáth Krisztina élt: 84 évet
Figura Jánosné  
sz: Bognár Margit élt: 91 évet
Lipák Pálné  
sz: Zámbó Margit élt: 88 évet
Karip Franciska élt: 85 évet
Fenyvesi János  (Öcsi) élt: 58 évet

2018. augusztus   15-én lesz kirakodó vásár

Hangya ABC és 
Non-Stop mini ABC 
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Augusztusi kiemelt ajánlatunk!
Sconto gyümölcsital 2l  129-Ft/db (64,50Ft/l)
Aro száraz macskaeledel 1kg 349-Ft/db 
Viro kristálycukor 1kg 149-Ft/db
Aro ropi 250g 259-Ft/db (1036-Ft/kg)
Dobozos sör 0,5l 139-Ft/db-tól	(278-Ft/l-től)
Hentes sertés virsli  849-Ft/kg

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

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

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

AUGUSZTUSI 
AKCIÓJA

Iskolatáskák 
(Converse,  

Nike,  
Puma,  
Disney,  
Barca,  

Real Madrid), 
tolltartók, írószerek 
akciós áron egész 

hónapban!

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

Emlékezés 
Szíve megpihenni tért ott lent a mélyben, 
Lelkére angyalok vigyáznak fent az Égben.
Legyen békesség vele a hosszú úton, 
És áld meg Őt Istenem!

Fájó szívvel emlékezünk 

Mack Ferencre
halálának első évfordulóján 

Gyászoló családja

Kolti Helga a Versünnep 
Alapítvány kuratóriumának 
elnöke köszöntőjében azt fej-
tegette, hogy van-e a művé-
szetnek értelme. Mint mondta 
ez nem egy olyan alapszük-
séglet, mely nélkül nem lehet 
élni. Sokak fejében viszont ott 
van az a közhelyszerű válasz, 
hogy a művésztek nélkül lehet 
élni, de nem érdemes.  Ugyan 
akkor gondolkodjunk el azon, 
hogy mi az a titok keresés, 
ami bennünket arra ösztönöz, 
hogy egyzser ccsak vala-
mi más eszközt is találjunk 
önmagunk kiterjesztésére. 

íMajd így solytatta _ Tizen-
három ével ezelőtt indult el a 
Versünnep Fesztivál az útjá-
ra, Veszprémből. Ez a tizen-
három év rendkívül sok öröm-
mel, nagyon sok bánattal, 
nehézséggel és dicsőséges 
pillanatokkal volt övezve. Visz-
szatekintve elmondhatjuk, de jó, hogy bele vágtunk. Megérte. 

Most a professzionális versenysorozat döntőjén elsőként egy 
olyan művész konferáltak, aki aktív életét a versek társaságá-

ban töltötte. Jánoshalmán született. AZ 
általános iskolai tanulmányit Jánoshalma 
mellett Borota Alsó-Szentkatán összevont 
tanyasi iskolában végezte. Bácsalámson 
érettségizett. A magyar Televizió Kii? Mit? 
Tud? döntőjében első helyezést érte el. 
Fő díjat kapott. Több szavaló versenyt is 
megnyert. Vámos László musical osztá-
lyában színészként, és előadó művész-
ként végzett. Karitatív rendezvényeken is 
vállal fellépéseket – bár nem sűrűn. . 

Ő is vallja: Egy madár értékét nem az 
szabja meg, hogy mennyit csap a leve-
gőben, hanem, hogy hogyan ível. Ő nem 
más. mint Szűcs János. A 2018. április 
15. – Budapesten megtartott Versünnep 
döntőjén Vandulek Ernőné "Csak éppen" 
című versével indult. A közönség vas-
tapssal, a szervezők ajndékkal jutalmaz-
ták Szívhez szóló versmondását a bit.ly/
SzucsJanos ,  vagy https://www.youtube.
com/watch?v=z3xtQJt-n7c címen tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

Szűcs János érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy a közel jövőben tervez önál-

ló estet Jánoshalmán, melyben élettörténetét is megismerteti a 
közönséggel.

ikor

Jánoshalmi sikere a Versünnep 
Fesztivál döntőjében Horgászok 

figyelem!
Tart a horgászszezon, horgászboltunkban minden 
termék megtalálható, ami a jó fogáshoz szüksége

Jánoshalmi Bajai út 51/b  
a Benzinkút mellett

Szeretettel várunk minden  
kedves vásárlónkat!

Köszönettel,
Pethő Zoltán!
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KLÍMÁT VENNÉL, HOGY TÚLÉLD A NYARAT? MI SEGÍTÜNK!
Minden esély meg van rá, hogy minden idők egyik legforróbb nyara lesz az idei! A brutális meleget segíthet túlélni egy jól kivá-
lasztott és megfelelően beépített klímaberendezés, ám egy ilyen készüléket az ember nem akaszt le csak úgy az áruházból. 
Egyrészt komoly költséget jelent a beszerzése, beszerelése, másrészt rengeteg dologra oda kell figyelni! 
Mi segítünk kiválasztani, megtervezni, beszerelni, karbantartani, mindezt a jogszabályok által előírt feltételekkel, hogy hosz-
szú éveken keresztül élvezhesd a klímád által nyújtott előnyöket télen és nyáron egyaránt! Válaszd az egyik legnépszerűbb 
márkánkat, a GREE-t! A szeszélyes időjárást nem tudja megváltoztatni, viszont az otthonod hőmérsékletét úgy szabályozza, 
ahogy csak akarod! Irányítsd a világod! Beltéri egységét gond nélkül bárhonnan vezérelheted a WI-FI alkalmazással!
Kívül elegáns, belül intelligens Gree Comfort X!
Várjuk jelentkezésed az ingyenes helyszíni felmérésünkkel! 

Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36/30 253 6586

Levél a csodáról
Tisztelt Olvasó!
Új csapat alakult. Az első évben nehéz volt nagyon nehéz. De a kezdeti 

nehézségeken közösen túl léptünk. Ez egy szakmai csoda. Három helyen 
edzünk. Hat helyről jövünk és még is nyerünk. 

Kevés lehetőség van 
a kezemben, de a leg-
nagyobb igen a SZÍV. 
Mert ez a legfontosabb. 
Mi magyar focit játszunk, 
és hat akadémiát győz-
tünk le. Borotai, jános-
halmi, fehértói, erdőszéli, 
dunaharaszti, ráckevei, és 
Soroksár környéki lelkes 
lányokból áll csapatunk. 
A Soroksár SC segítségével Jánoshalma -Soroksár néven játszunk, Buda-
pesten U-16 HNP Közép csoport Bajnokságában. Óriási sikerrel. Már min-
den csoport társunk tudja, hogy hol van Jánoshalma. 2017 őszére össze-
állt a csapat. Látszott minden helyre jó játékosunk van. A lányok élvezik a 
játékot, szeretik ezt a gyönyörű sportot, élvezik egymás társaságát. Minden 
mérkőzés egy csoda. Óriási iram látványos gólok sok akció.

Ősszel második ként zártuk a bajnokságot. A tavasz rosszul kezdődött, 
hisz az első mérkőzést otthon Soroksáron elvesztettük. Nagy volt a zavar 
a fejekben, de megoldottuk. Az összes többi mérkőzésünket megnyertük. 
Mindenkit megvertünk, de nagyon. Írom a mérleget 18 mérkőzés 16 győze-
lem 2 vereség 109 gólt rúgtunk. Ezzel a mérleggel, tanyasi falusi kislányok-
kal Budapesten BAJNOKSÁGOT NYERTÜNK. Megvertünk hat akadémiát 
miénk a GÓLKIRÁLYNŐ I CÍM ,sőt a góllövő lista első hat játékosa közül 
három a mi játékosunk. MÁR ÍRTAM EZ EGY CSODA.

A bajnokság megnyerését követően, rendezték meg Budán a bajno-
kok találkozóját. Országos döntőt játszhattunk, melynek köszönhetően az 
ország hatodik csapatának nevezhetjük magunkat.

A sorozat nem állt meg.2018 őszétől kiemelt női utánpótlás központ let-
tünk. Ferencváros női csapatának szisztémája alapján készülnek a lányok 
az őszi mérkőzésekre.

Gál László edző
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Anya köny vi hí rek

született:
2018. július hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

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, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Tördelés és nyomdai munkák: 
Kó pia Nyomdaipari Kft.  

Kis kun ha las, Bocskai u. 12. 
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla  

ISSN 2062-4069

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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

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

Ignácz Zsófia (Anyja neve: Cseszne-
gi Katalin), Szabó Dorottya (A.n.: Bozár 
Mónika), Kolompár Jázmin Laura (A.n.: 
Kolompár Edit),

Óriási dinnye vásár 
 TChibo Famyli kávé  250 g  449,– Ft   1796 Ft/kg
 Ízesített sör 0,5 l   149,– Ft-tól   298,– Ft/l
 UHT tej 1/1     155,– Ft  
 Kristály cukor 1/1   149,– Ft
 Étolaj 1/1      289,– Ft

Az akció a  készlet erejéig tart

2018. augusztus 3. Dr. Ferencz Edit, 4. Dr. Fehértemplomi Katalin, 5. Dr. Fehértemplomi Katalin, 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. 
Kovács Tamás, 8. Dr. Nyári Alíz, 9. Dr. Ferencz Edit, 10. Dr. Podobni Ágnes, 11. Dr. Szabó Veronika, 12. Dr. Szabó Veronika, 13. 
Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. Kishonti Attila, 15. Dr. Podobni Ágnes, 16. Dr. Schütz Nikolett, 17. Dr. Király Zsófia, 18. Dr. Szabó Veronika, 
19. Dr. Szabó Veronika, 20. Dr. Szabó Veronika, 21. Dr. Kovács Tamás, 22. Dr. Podobni Ágnes, 23. Dr. Nyári Alíz, 24. Dr. Fehér-
templomi Katalin, 25. Dr. Fehértemplomi Katalin, 26. Dr. Fehértemplomi Katalin, 27. Dr. Kishonti Attila, 28. Dr. Király Zsófia, 29.  
Dr. Podobni Ágnes, 30. Dr. Nyári Alíz, 31. Dr. Hollósi Renáta, 

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 tart. 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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

Kolompár Rebeka – Gorjánác Milivoj
Szabó Bettina – Nyisztor István

Czeglédi Ágnes – Kovács Róbert
Szabó Eszter – Kéfer Szabolcs

Németh Ibolya – Rabb Zsolt
Papp Fruzsina – Patocskai Dávid

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES   
eset ben ve he tő igény be!

Jánoshalmi Önkormányzati 
Tűzoltóság hívószáma: 

06-77/401-070

F. M. M. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2018. június 22. és 2018. június 25. 
közötti időben a házának udvarára kerítés átmászás 
majd a lakóépületbe az ajtó üvegét betörve bejutott és 
onnan eltulajdonított egy szürke színű Samsung színes 
tévét, egy ismeretlen típusú automata mosógépet, egy  
ismeretlen típusú porszívót kb. 140 000 Ft értékben.

A nyomozás során rövidesen megállapításra került, 
hogy a bűncselekményt K. K. és V. I. helyi lakosok 
követték el, akik gyanúsítotti kihallgatásuk során azt 
elismerték. Az okozott kár nagy része lefoglalással 
megtérült. 

  
K. J. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tet-

tes ellen, aki 2018. június 26.–ra virradóra  a belterüle-
ti és jelenleg lakatlan háza bekerített udvarára kerítés 
átmászás módszerével bejutott, és a záratlan fészerből 
eltulajdonított egy répadarálót, egy szőlő darálót, egy 
elektromos fűnyírót és egy  nagy méretű háztáji kocsit, 
mintegy 60.000 Ft értékben.

A bejelentés napján megállapításra került, hogy a 
lopást a kiskorú P.F. és Cs. F. valamint egy felnőtt tár-
suk követte el. Az eltulajdonított mezőgazdasági esz-
közök nagy része a helyi fémhulladék átvevő telepen 
lefoglalásra került.  

D. S. E.  feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2018. július 9-én 10:00 és 10:30 óra közötti időben a 
Jánoshalma belterületén az út szélén parkoló személy-
gépkocsija jobb első ajtó ablakát ismeretlen eszközzel 
betörte és az utastérből eltulajdonította nevezett tás-
káját, a benne lévő pénztárcával amiben 2000 Ft volt, 
valamint a saját és a lánya személyes irataival, illetve 
egy darab bankkártyával együtt. A lopási kár kb. 4000 
Ft, a rongálási kár kb. 15000 Ft.

F. L. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2018. július 18-án 08:30 óra és 10:00 óra 
közötti időben a Jánoshalma belterületén lévő lakóhá-
zának udvarából különböző cserepes virágokat tulajdo-
nított el összesen kb. 20.000-Ft értékben.

Mindkét bűncselekmény elkövetésével a kiskorú P. F. 
gyanúsítható megalapozottan. Az eltulajdonított iratok, 
egyéb értékek és virágok nagy része lefoglalásra és a 
sértetteknek kiadásra kerültek. 

Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesz-
nek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén 
tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakossá-
got, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak értéke-
sebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üre-
sen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dol-
got tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hív-
ható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs jár-
őrszolgálatának a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk 
meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák zárva és 
mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyit-
ják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hoz-
zájuk és nem idegen.  

Sajnos ismét történt városunkban kocsi feltörés is, a 
tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben hagyott 
számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattar-
tót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igye-
keznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb 
kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jár-
mű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tár-
gyat ne hagyjanak látható helyen!         

Rendőrségi hírek

Jó hír
A l a p e s e t b e n 

minden hónap 
12-én érkez-
nek meg a nyug-
díjak a Magyar 
Á l l a m k i n c s t á r -
tól, de augusztus-
ban hamarabb, 
már 10-én utal-
ják a járandóságo-
kat. Ennek az oka 
az, hogy a hónap 
12. napja hétvégé-
re, egészen pon-
tosan vasárnapra 
esik, ilyen esetben 
pedig előrébb hoz-
zák a kifizetéseket. 
Így már pénteken 
pénzhez jutnak az 
idősek.

MEGHÍVÓ
A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület és a Honvéd Kaszinó Kulturális 
Egyesület 2018. szeptember 29-én (szombat) tartja a 102. légvédelmi tüzér 
ezred megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepséget, 
melyre tisztelettel várjuk az ezrednél szolgáltak jelentkezését is.

A rendezvény fővédnöke: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, 
védnöke :Bányai Gábor országgyűlési képviselő

A rendezvény támogatói –  Jánoshalma Város Önkormányzata, 
                                        Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége   

Program:
 ¾ Vendégvárás az „IMRE ZOLTÁN Kulturális Központban”  09,30 - tól
 ¾ Koszorúzás a „Hősi Sírkertben” (Kistemető) 10,00 - tól
 ¾ Koszorúzás az „IMRE ZOLTÁN Kulturális Központban” 10,45 - től
 ¾  „Parancsnoki értekezlet”  a Kulturális Központban 11,00 - tól
 ¾ „Honvéd Művészegyüttes műsora 12,00 - tól
 ¾ Ebéd  13,00 - től
 ¾ Baráti beszélgetés  15,00 - tól

Jelentkezés, bővebb információ szeptember 18-ig:
Györgypál Csaba nyá. alezredes: 30/381-3795     
illetve személyesen a „Diákotthoni klub helységben” (Molnár János utca)
szerdai napokon 16,00-17,00
 
Györgypál Csaba nyá. alezredes                           Sere Mihály

           BJHNYE elnöke                              HKKE ügyvezető elnöke
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