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Igazi meglepetés volt a gyermekeknek az új több játszótéri játék. A szer-
vezőknek – Jánoshalma Városi Önkormányzat, Városgazda Kft. – pedig, 
az, hogy milyen sokan eljöttek a megnyitó ünnepségre május elsején a déli 
órákban.

Az új eszközöket Czeller Zoltán polgármester, Bányai Gábor országgyű-
lési képviselő és Juhász Zsolt ügyvezető jelenlétében adta át az gyerekek-
nek. Ők nem is késlekedtek használni az új játékokat, már az átadó beszéd 
közben is kipróbálták azokat. Az átadási ünnepség után pedig rajtolhatott 
a futók népes mezőnye a parkban. A start pisztolyt Czeller Zoltán polgár-
mester durrantotta el. 

A vidámság egész nap, a délutáni városi rendezvényeken is kitartott. Így 
gyermekek, felnőttek együtt lehettünk részesei a szépnek, a jónak. 

Köszönjük a szervezőknek, tervezőknek és kivitelezőknek a Játszótér 
építésnél végzett munkát. A gyermekeket és szüleiket is arra kérjük  vigyáz-
zanak rá, hogy sokáig örülhessenek neki!

Ikor 

Jánoshalma Városi 
Önkormányzat 

eladásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanjait:
Jánoshalma Bajai u. 1. (volt könyvtár)
Jánoshalma Petőfi u. 35. (volt óvoda)
Jánoshalma Szondi u. 7.
Jánoshalma Görgey u. 2/a.
Jánoshalma Bem u. 96.
Jánoshalma Bernáth Z. u. 44.

Az árakról érdeklődni lehet a  
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán, 

Jánoshalma Béke tér 1.  4. sz. iroda.
Telefonszám: 77/501-001/123 mellék.

Szent Flórián

Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette 
életre Flóriánnak, az „Isten tűzoltójának” alakját. A tűzoltók számára Flóri-
án a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, 
embertársaik megsegítését.

Cesiaban (a mai Felső-Ausztria területén) született a III. század második 
felében Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként a római 
hadseregbe, ahol tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt előre a kato-
nai pályán, rövidesen a Caecia erőd parancsnoka lett. A legenda szerint 
az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián- szinte kilátástalan 
helyzetből - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett 
meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát 
s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda.

A keresztényüldözés idején Flórián igazságérzete, emberségessége fel-
lázadt Aquilinius prefektus kegyetlenkedései ellen. Börtönben sínylődő 40 
társa mellé állt, kereszténynek vallva magát. Aquilinus először nyájasan 
beszélt az elébe állított Flóriánhoz: ,,Jöjj velem, és bajtársaiddal együtt 
áldozz az isteneknek, s velük együtt ismét élvezni fogod a császár kegyel-
mét’’. Flórián ezt megtagadta, s mikor Aquilinus kínpaddal fenyegette, így 
imádkozott: ,,Uram Istenem, tebenned reméltem, tehát soha meg nem 
tagadhatlak. Kész vagyok érted szenvedni, és föláldozni életemet, csak adj 
erőt a szenvedésre, és végy föl választottaid sorába, kik előttem megval-
lották szent nevedet.’’. Amikor megtagadta az áldozat bemutatását a római 
isteneknek, kegyetlenül megkorbácsolták, majd a császár parancsára 304. 
május 4-én kővel a nyakában az Enns fo1yóba vetették.

A ránk maradt írásos emlékek  szerint holtteste fennakadt egy sziklán, 
sas vigyázott rá, mígnem egy Valéria nevezetű keresztény asszony rátalált, 
kocsijába rejtve elvitte Lorchba és tisztességgel eltemettette.

Mert folyóban halt mártírhalált, a középkorban az árvizek elleni védszent-
ként is tisztelték, őt hívták segítségül a tűzvészek ellen;a tűzoltók, pékek, 
sörfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok védőszentje.

Flórián napját - május 4-ét - a tűzoltók ma is a személye előtti főhajtás-
sal tartják nyilván, hiszen az elkötelezett hivatástudat alapja a vállalt mun-
kába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás. „Kérünk, Urunk, 
Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz bennünket minden lel-
ki és testi veszedelem, főként a tűz pusztításai és gonosz vágyaink lelket 
emésztőlángjai ellen!” 

Sándor atya

Május elsejei meglepetés gyermekeknek

POLGÁRMESTERI 
KÖSZÖNTŐ ANYÁK 

NAPJÁRA

Minden kedves Édesanyának, Nagymamának, 
Dédnagymamának Anyák Napja alkalmából jó egészséget, 

gondoskodó, szerető gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán polgármester

Ahogy a napok rövidülnek...
Ahogy a napok rövidülnek,
Úgy érzem, mintha köd borulna rám,
Ahogy az éjjelek lehűlnek,
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.

Mit oly sokszor elhalasztottam
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár
Jóvá tenném mit mulasztottam,
De nem lehet, mert Ő már messze jár.

Ó mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késő, te még megteheted
Megőszülve is maradj gyermek,
Mondd meg neki, mennyire szereted.

Két keze érted dolgozott csak
Mindennél jobban szeretett
Az éjet is nappallá téve
Óvott téged és vezetett
Míg lehetett, míg lehetett.

Most vár valahol megfáradtan
Nem kér sokat, csak keveset
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset
Tán még lehet, tán még lehet.

Amit akkor elfelejtettél,
Talán még jóvá teheted
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet
Amíg lehet, amíg lehet.

A szíve érted dobogott csak
Amíg belebetegedett
De Ő titkolta nem mutatta
Nem mondta el; hogy szenvedett
Csak mosolygott és nevetett.

S ha olykor nagyon elfáradtál
Ő hozta vissza kedvedet
Ő tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.

Kibédi Ervin

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási 

rendje, mely megegyezik az általános 
ügyfélfogadási renddel 2019. május 15-től

Hétfő: 8:30- 12:00, 13:00- 16:00
Kedd:   ----
Szerda: 8:30- 12:00, 13:00- 16:00
Csütörtök:     ----
Péntek:  8:30- 12:00

További kulturális 
ajánlatainkat a2 és az 5. 

oldalon olvashatják 
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Életképek a 
Közösségi Házból

A város vezetése több olyan önkormányzati programot indított, ame-
lyek a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoznak. Irányelvünk „Nem halat 
adunk, hanem halászni tanítunk” Ezért a Közösségi Házban dolgozó mun-
katársaink a játékos foglalkozások, mellett munkára is nevelik a fiatalokat, 
akik rendbe teszik a környezetüket, kertészkednek, sütni-főzni tanulnak.

A Jánoshalmi Futball Club 
a 100 éves évfordulóhoz 

méltó ünnepet tervez
A város önkormányzata segíti a klub fejlesztési elképzeléseit.
A József Attila utcai sporttelepen jelenleg is javában folynak a munká-

latok, légkalapáccsal bontják a bejárat régi kerítésének betonalapját. Az új 
kapu már a helyén van, mint ahogy a sporttelepet körbe vevő új kerítés egy 
része is megépült.

Czeller Zoltán polgármester: A területen eddig már több fejlesztés és beruhá-
zás is megvalósult. Az önkormányzati képviselő-testület tavaly a Magyar Labdarú-
gó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében kedvezményes pálya-
építésre nyújtott be igényt, a sportpálya területén létesítendő műfüves pálya és 
világítás megvalósítására. A pályázatot megnyertük és a program keretében elké-
szült egy kisméretű, műfüves labdarúgópálya. Az önkormányzat ugyancsak pályá-
zaton nyert 4,6 millió forintot egy 200 fős mobil lelátó építésére is, amelyhez tíz 
százalék önrészt kellett hozzátenni. Egy harmadik önkormányzati pályázat is nyert, 
ennek keretében 6,9 millió forintból építünk egy 460 méter hosszú kerítést, két 
nagyobb és ugyanennyi kiskapuval. A beruházáshoz az önkormányzat a város költ-
ségvetéséből 10 százaléknyi önerőt tett hozzá.

A JFC egy nagyméretű műfüves focipálya építését is tervezi, a leendő játéktér 
területén már jelenleg is folynak a talaj előkészítő munkálatok. A megvalósításhoz 
a klub pályázati segítséget kíván igénybe venni az MLSZ-től.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett a JFC vezetősége lázasan készül a cen-
tenáriumi ünnepségre, melyet a Jánoshalmi Napok keretében kerül megtartásra, 
június 22-én, szombaton. A focirajongók élvonalbeli klub vendégszereplésére szá-
míthatnak, de a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban megrendezésre kerülő ünnep-
ségre, és foto-kiállításra is körültekintően készülnek a szervezők.

Képeinken a már elkészült kerítés egy szakasza látható, illetve a Szervező Bizott-
ság üléséről készült felvételen Czeller Zoltán polgármester mellett Takács István 
vállalkozó, a rendezvény támogatói, valamint. Horváth Mihály elnök, és Maráczi 
László látható.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségek haté-
kony betartatása érdekében Jánoshalma Város 
Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesí-
tési programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
 — Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
ről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 — A parlagfű elleni közérdekű védekezés vég-
rehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapí-
tásának és igénylésének részletes szabá-
lyairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. ren-
delet.
 — Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüg-
gő bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. 
rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdé-
se értelmében a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a föld-
használó nem tesz eleget parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan a 
földhasználóval szemben növényvédelmi bírsá-
got kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a 
szabályozza a hatásköri és illetékességi kérdé-
seket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az 
ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végre-
hajtására. Külterületen az ellenőrzésre a növény 
és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kor-
mányhivatal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részlete-
sen szabályozza a növényvédelmi bírság mérté-
két. A bírság alapja a károsítóval fertőzött terület 
mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján bel-
területen a fertőzött terület nagyságától függő-
en ez tizenötezer forinttól ötmillió forintig terjed-
het a bírság.

II. Jánoshalma Városának parlagfű-
szennyezettségi állapota:

A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy 
egyáltalán nem szennyezett, ezeken a területeken 
a védekezés könnyen megvalósítható. Veszélyt csak 
néhány elhanyagolt ingatlan jelent, de a tulajdonos 
felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a 
még belterületnek számító peremterületeken. Ezek 
egy része önkormányzati terület, egy része viszont 
magánterület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
azonban itt sem volt szükség eljárás megindítására.
Elsődlegesen szennyezett területek:

 — Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
 — Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződé-
sénél lévő vízgyűjtő terület,
 — Pacsirta utca,
 — Borpince utca és a Majoros Aladár utca 
kereszteződésének környéke,
 — Vasútállomás és környéke,
 — Zenészsor melletti terület (vásártér),
 — Damjanich utca vége (vízgyűjtő),
 — Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,
 — Móricz Zsigmond utca vége,
 — Újvidék utca eleje,
 — Laktanya előtti rész,
 — Kélesi úti vízgyűjtő,
 — Mátyás király utca,
 — Kisfaludy utca vége,
 — Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri 
telep környéke,
 — Erzsébet tér,
 — Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
 — Hold utca vége
 — Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca 
kereszteződése 
 — Dézsmakert utca 
 — Czobor utca beépítetlen része és az abból 
nyíló utak szélei

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző időszakban minden 

évben megtörténik a lakosság értesítése kötelezett-
ségeinek betartása érdekében. Ez általában a polgár-
mesteri hivatal épülete előtt és a város egyéb pontja-
in elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lap-
ban történik. Frekventáltabb helyeken azonban lehe-

tőség van szórólapokon történő tájékoztatásra is. A 
közfoglalkoztatási program keretében a közterüle-
teken a parlagfű kaszálása a virágbimbó kialakulása 
előtt megtörténik.

IV. Ellenőrzés, intézkedés:
Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közterü-

let-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött terü-
letekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási Osz-
tály vezetőjének. A fertőzött területeket a helyszínen 
megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalatait doku-
mentálják.

A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet 
hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem megha-
tározott időpontban és helyszíneken kerül sor, figye-
lembe véve a területek szennyezettségének arányát. 
Mind hivatalból, mind lakossági bejelentésre törté-
nő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű szennyezettség 
esetén megtörténik az ingatlan tulajdonosának a par-
lagfű kiirtására irányuló szóbeli felszólítása, határidő 
megállapításával. A határidő lejártát követően utóla-
gos ellenőrzésre kerül sor. Amennyiben az ingatlan-
használó a szóbeli felszólításnak nem tett eleget, a 
221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti jegy-
zőkönyv felvételére kerül sor, majd közérdekű véde-
kezés elrendelése következik, valamint a törvény-
ben meghatározott növényvédelmi bírság kiszabásá-
ra kerül sor.

V. Parlagfű elleni közérdekű 
védekezés:

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a 
jegyző a parlagfű elleni közérdekű védekezést hatá-
rozatban rendeli el, amely fellebbezésre tekintet nél-
kül azonnal végrehajtható. A határozat egy példányát 
meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatalnak. A közérdekű védekezés elvégzése során 
a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző 
vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az 
érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekmé-
nyeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására az általá-
nos közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tör-
vény (Ákr.) rendelkezési az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshal-
ma Városi Önkormányzat a Városgazda Kft-t (János-
halma, Molnár J. u. 3.) bízza meg.

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2019-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség 

elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: 51100036-100045820 

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  
céltűzéseinek  megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Meghívó
Iskolánk 2018 szeptemberében az idei 
tanévet jubileumi tanévnek nyilvánítot-
ta, mivel 25 évvel ezelőtt vette fel a  

Hunyadi János nevet.
Ezúton hívjuk volt kollégáinkat, diák-
jainkat és minden kedves érdek-
lődőt, hogy legyenek részesei a  

Hunyadi napok programjainak. 
Május 14. 16 óra A Hunyadi napok 

megnyitó ünnepsége 
Iskolatörténeti kiállítás 
megnyitója 
Hunyadis alkotók 
kiállítás megnyitója

Május 15. 14 óra Iskolatörténeti 
vetélkedő

Május 16. 10 óra Az „Úton a jövő 
iskolája felé” című pályázat 
projektnyitó rendezvénye, 
sajtótájékoztató

              12 óra Tisztelet a múltnak...
Ünnepség az időkapszuláknál. 

„Ne feledd a tért, ahol elestek ők, a földet se feledd, bárhol hulltak el ők, 
fajtánk hű férfiai, az a föld szent ügy hős-helye lett.”

 
JÁNOSHALMA 

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
és a 

 BEM JÓZSEF  
HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

   
2019. 05. 24-én ( péntek )10 órai kezdettel 

a temető katonai sírkertjébe a
Magyar Hősök Emlékünnepe

a
„HŐSÖK NAPJA”  

tiszteletére ünnepi megemlékezést tart.
 Program:

 — Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar  
 — Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola         
 — FM Kelet-Magyarországi ASZK Mezőgazdasági Szakgimnázium 
Szakközépiskola  és kollégium ünnepi műsora

Megemlékezést tart:      
   TARDI TAMÁS ÁKOS a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke

 — Koszorúzás és virágok elhelyezése
 ○  „ Somogyi bakák” emlékművénél
 ○ II. világháború hősi halottainak  kopjafájánál

 A megemlékezésre mindenkit tisztelettel vár:
         Czeller Zoltán                              Györgypál Csaba nyá. alezredes
          polgármester                                           egyesület elnöke



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2019. május 3. oldal

Megkezdődött a Központi 
óvoda felújítása

Jánoshalma Város vezetése még 2018-ban közel 20 millió forint 
(19.957.013Ft) támogatást nyert a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályá-
zatán a Központi Óvoda (Radnóti u. 12.) épületének energetikai felújításá-
ra. A téli hónapokban a kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkálatokat 
a jánoshalmi székhelyű Piramis Trade Bau Kft. munkatársai végzik. Április 
hónapban megkezdődött a külső nyílászárók cseréje, a tavaszi szünetről 
visszatérő gyerekeket már az új ablakok várták. A nyári szünidőben a fűtés 
korszerűsítése is megtörténik majd.

Megkezdődtek a 
kivitelezési munkák

A Jánoshalmi Pálinkafőzde Kft. nevében örömmel értesítjük a kedves 
olvasót, hogy Gyümölcsfeldolgozó és lepárló üzemünk kivitelezési munkái 
megkezdődtek a volt laktanya területén kialakított Iparterületen. Terveink 
szerint az üzem 2019 végéig elkészül, és - a próbaüzem, valamint a szük-
séges engedélyezési eljárások sikeres lezárását követően - 2020-tól meg-
kezdi a kiváló minőségű jánoshalmi gyümölcs feldolgozását. Elkötelezet-
tek vagyunk Jánoshalma világhírű gyümölcstermesztő kultúrájának újbó-
li felvirágoztatásában, melynek egyik fontos eleme a most telepítésre kerü-
lő modern lepárló technológia, kapacitás és know-how. Beruházásunk a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül, az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés támogatásával valósul meg. 

Tamás Gábor és Pekk Antal”

Tavasz van, gyönyörű!

Sokan sétálnak ilyenkor a város szépen gondozott  parkjában, kifeje-
zik tetszésüket, hogy milyen szép virágokat kerültek az elmúlt napokban 
a közterekre. Ollósi Erika kertészünk női brigádjának köszönhetjük a szín-
pompás virágokat. Ságodi Mihályné, Schaffer Erika, Nagy Mária Magdol-
na, Rostás Ferencné, Takács Lászlóné és Dávid Péterné keze munkáját 
dicsérik az újra telepített virágos kertek városszerte, amikre most jól jött a 
hétvégi eső.

A Városgazda Kft. alkalmazásában álló munkatársaink december óta 
végezték a közterületeken lévő fák metszését, két brigád is dolgozott. Az 
egyikben Huszti László, Ságodi Mihályné, Óvári Miklós, a másikban Mezei 
Lajos, Király Zsolt, Köves Balázs, Csámpai Oszkár nyeste fűrésszel, karos 
ollóval a fákat. A Jánoshalmára látogatók az ő kezük munkájával találkoz-
nak először.

Készülnek a Béke téri park 
felújításának tervei

Az Önkormányzat pályázati forrásból tervezi felújítani a Béke téri Park 
Főtér és a Petőfi utca közötti szakaszát. A kopott, salakos részek helyett 
új burkolattal ellátott felület kerül, a környező járdák térköves kialakítású-
ak lesznek, automata öntözőberendezés kerül kiépítésre a füves felület, és 
a parkosított részek gondozására. A park Máté Zita kerttervező, tájépítész 
tervei alapján kerül felújításra. Vas Tibor tervező mérnök a Piactér Gaz-
daköri székház felőli oldalának felújításán dolgozik, ahol térburkolat kerül 
lefektetésre, és újabb elárusító pavilonok kapnak helyet. A kivitelezési mun-
kák a tervek szerint még ebben az évben elkezdődnek.

Felvételeink az áprilisi terv egyeztető megbeszélésen készültek, ahol 
Czeller Zoltán polgármester, Vas Tibor, Máté Zita tervezők, Szabó Katalin, 
a BKM Területfejlesztési Kft. munkatársa, Juhász Zsolt, a Városgazda Kft. 
ügyvezető igazgatója, és dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó voltak jelen.

Épül a Gyümölcs feldolgozó

A viszonylag enyhe, csapadékmentes téli hónapok lehetővé tették, hogy 
a decemberben megkezdődött kivitelezési munkák folyamatosan történje-
nek. Tereprendezési munkák után a létesítmény megközelítését megköny-
nyítő utak alapozásához kezdett hozzá a kivitelező a Gyümölcsfeldolgozó 
építési munkálatainál. A beruházás első ütemében elkészül a kerítés, az 
épület alapozási munkálatai is megtörténnek, és a víz, gáz, áram, szenny-
víz-csatorna hálózat lefektetésére kerül majd sor.

Április 15-én Jánoshalma képviseletében Czeller Zoltán polgármes-
ter a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetőjével Ésik Róberttel, és mun-
katársaival tárgyalt. A megbeszélésen jelen voltak Bányai Gábor országy-
gyűlési képviselő úr, valamint Tompa, Kelebia, Bácsalmás, Mélykút, Kis-
kunhalas, Kecel városok polgármesterei. A települések vezetői látogatá-
sának az volt az elsődleges célja, hogy jelezzék, várják a befektető cége-
ket, vállalkozásokat a meglévő Iparterületeikre. A város vezetése a János-
halmi Iparterületen a rendelkezésre álló területek közel felét már értékesí-
tette, de van még eladó ingatlan új vállalkozások megtelepedésére, mun-
kahelyek létesítésére.
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Jármű Szolgáltatási Platform 
– vége az átveréseknek?

Az adatigénylő szolgáltatás fő célja a magyarországi használt jármű-
vet vásárolni szándékozók ingyenes információval történő ellátása. A lekér-
dező hozzáfér a jármű adataihoz anélkül, hogy a járműtulajdonos, illetve 
üzembentartó személyes adatai hozzáférhetővé válnának. A JSZP lehető-
vé teszi, hogy a potenciális vásárló a megvenni kívánt járműről olyan adato-
kat kérjen, amelyeket különböző nyilvántartási rendszerek tartalmaznak, és 
hasznos lehet a vásárlási döntés meghozatalában. A JSZP az alábbi felü-
leten érhető el: https://szuf.magyarorszag.hu

A jármű szolgáltatási platformon (JSZP-n) keresztül elektronikus úton is 
lekérdezhető: 

 — a járműnyilvántartásból
 ● a jármű harmonizált forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki ada-
tai,
 ● a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja kronologikus sor-
rendben,
 ● a forgalomból kivont állapot ténye, valamint az aktuális forgalomból 
való kivonás oka, jellege és a kivonás kezdő időpontja,
 ● a jármű érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatok,
 ● a körözés ténye, és
 ● az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontjától az adatle-
kérdezés időpontjáig a jármű nyilvántartott tulajdonosainak száma,

 — a származás-ellenőrzési nyilvántartásból
 ● a jármű származási országa, és
 ● a származás ellenőrzésének eredménye,

 — az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
 ● az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja,
 ● az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megne-
vezése és címe,
 ● az előzetes eredetiségvizsgáló által a jármű alvázszámára, motor-
számára, motorkódjára, rendszámára és regisztrációs matricájára 
tett megállapítások,
 ● az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció,
 ● az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítés,

 — a nyilvántartó által a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szó-
ló törvényben meghatározott kötvénynyilvántartásból elektronikusan 
beszerzett biztosítás tényére vonatkozó adat,
 — a nyilvántartó által a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre 
vonatkozó adat és a káresemény dátuma (csak a 2019. január 1-jét 
követően bekövetkezett káreseményekre vonatkozóan).

A lekérdezéseket bárki, cél és jogalap igazolása nélkül ingyenesen elvé-
gezheti azonosítást (Ügyfélkapu, Részleges telefonos azonosítás, eSze-
mélyi okmány) követően, a megismerni kívánt jármű rendszámának begé-
pelésével. Fontos, hogy csak a Magyarországon forgalomba helyezett jár-
művekre végezhető el a keresés. Első alkalommal történő belépés ese-
tén a JSZP az ügyfél tárhelyére határozatot küld a közvetlen hozzáférés 
engedélyezéséről. Ezt követően az ügyfél bármennyi keresést indíthat. A 
JSZP felületén az ügyfél által összeválogatott adatok és képi dokumentá-
ció azonnal megjelenik, de lehetőség van azok elmentésére is. Az adat-
szolgáltatás eredményéről egy egyszerűsített határozat kerül megküldés-
re az ügyfél tárhelyére.

(Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal)

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tájékoztató
az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a 

keretében megvalósuló Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-
2015-00001 munkaerő-piaci programról

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja az, hogy a 25 év alatti álláske-
reső és inaktív fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, 
inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítsé-
get kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javításához. 

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA:
 — a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, kiemel-
ten a legalább hat hónapja nyilvántartott álláskeresők
 — azon fiatalok, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a mun-
ka vagy a tanulás világába be- és visszailleszkedjenek

1. FOGLALKOZÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 
TÁMOGATÁS (bértámogatás)

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a szociális hozzájá-
rulási adó legfeljebb 70%-a  8 hónapig,     4 hónapos továbbfoglalkoztatá-
si kötelezettség mellett.

2. BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS  
(„De minimis” támogatások.)
 —  „legfeljebb- 90 nap”

 ● munkatapasztalt-szerzés céljából nyújtandó bérköltség támogatás
 ● a támogatás mértéke a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 
100%-a

 — „legfeljebb 10+5 havi” 
 ● a támogatás mértéke 10 hónapig a bruttó bér + szociális hozzá-
járulási adó 100%-a , 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezett-
ség mellett
 ● legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájáru-
lási adója erejéig

3. MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ  
HELYKÖZI UTAZÁS KÖLTSÉGEINEK 
MEGTÉRÍTÉSE

A helyközi utazás költségei támogatásának maximális mértéke a felmerü-
lő utazási költségek 100 %-a, a támogatás folyósításának időtartama leg-
feljebb 12 hónap.

4. LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
A támogatás legfeljebb 12 hónapra adható a munkaerő-piaci program-

ban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, ameny-
nyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk 
megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Bővebb információkért kérjük, keresse a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Főosztályát vagy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályait, vala-
mint a honlapot!

Honlap: www.ifjusagigarancia.gov.hu

A projekt az Észak-magyarorszá-
gi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi 
és a 

Dél-dunántúli  régiókban  az  
ifjúsági foglalkoztatási  kezde-
ményezés

keretében támogatásban 
részesül.

A Járási Hivatal  hírei

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetősége k a jánoshalmi járásban

Közzététel időpontja: 2019.04.26.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pincér Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, szakmunkásképző Swissmag Kft. Mélykút megegyezés szerint
Targoncavezető Általános iskola, szakmunkásképző Lombfalvi és Társa Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Kamionszerelő Szakmunkásképző Kalászka BT. Mélykút megegyezés szerint
Fafeldolgozó gép kezelője és  
gyártósor mellett dolgozó Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma megegyezés szerint
Kőműves Szakmunkásképző Tóth Richárd Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Pusenszki Gábor Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 210.000,-Ft
Asztalosipari szerelő Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Hegesztő, lángvágó Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző, szakközépisk., technikum Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma 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

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

Rendhagyó fogadóóra 
a Járási Hivatalban

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola 7. osztályos diákjai 2019. április 15-én életvitel szakkör keretében 
látogatták meg a Jánoshalmi Kormányablakot.  

 A kormányablak munkatársa tájékoztatták őket a Hivatal és a Kormá-
nyablak munkájáról és a fontosabb feladatokról. 

A Hivatal fennállása óta a kollégák munkájukkal Jánoshalma, Mélykút, 
Borota, Rém és Kéleshalom lakosait szolgálják elsősorban, de a Kormá-
nyablak az egész ország területéről, esetenként külföldről is fogad ügy-
feleket. 

A fiatalok érdeklődéssel hallgatták az elmondottakat, megismerkedhet-
tek az ügyfélhívó rendszer működésének mentével, betekintettek az okmá-
nyokra kerülő fényképek készítésének és az ujjlenyomat rögzítésének rej-
telmeibe. A fiatalok számára meglepő volt, hogy a személyi igazolvány 
készítésén kívül, sok más hivatalos ügyet is elintézhetnek a magyar csa-
ládok. 

A Kormányhivatal előzetes időpont egyeztetés után szívesen fogad diák-
csoportokat és nyári gyakorlatra diákokat.  

(Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal)

Ülésezett a Jánoshalmi Járási 
Helyi Védelmi Bizottság

A Bizottság legfontosabb feladata a jánoshalmi járás területén irá-
nyítani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák 
elleni védekezés feladatainak végrehajtását. 

Ez évi első ülését 2019. április 17-én tartotta a Bizottság, ahol elfogad-
ták a 2019. évi Feladat és Pénzügyi Tervet, beszámoló hangzott el a védel-
mi igazgatással összefüggő eseményekről, ismertették a katasztrófavéde-
lem területén végzett feladatokat, és tájékoztattak a járást érintő aktuális 
katasztrófavédelmi helyzetről, feladatokról, eseményekről. Előadás hang-
zott el a vízelvezető rendszerek állapotáról, a térséget érintő migrációs 
folyamatokról, a járás közbiztonsági helyzetéről. 

(Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal) 

Nyári diákmunka 2019-ben is
A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és 

munkajövedelemszerzés elősegítésre a 2019. évben ismét meghir-
detésre kerül a Nemzetgazdasági Minisztérium által a „Nyári diák-
munka” program.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segí-
teni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat 
mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A munka révén szerzett 
korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. 
A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorla-
tának teljesítésére is.

A 2019. évi program  2019. július 1. - 2019. augusztus 31.-ig tart, mely-
nek keretén belül ebben az időszakban kezdődő és befejeződő foglalkoz-
tatás támogatható a program részletes tájékoztatójában megfogalmazott 
feltételekkel.

Munkalehetőségek kétirányúak, önkormányzati diákmunka esetén 
napi 6 órás munkavégzés szükséges, és a jövedelem a minimálbér 6 órára 
eső része (111.750 Ft/hó), illetve szakképzettséget igénylő munkakörben a 
garantált bérminimum 6 órára eső része (146.250 Ft/hó). A mezőgazdaság 
és vendéglátás és turizmus területén történő diákmunka esetén napi 8 
órás munkavégzés szükséges, és a jövedelem a minimálbér (149.000 Ft/
hó), illetve szakképzettséget igénylő munkakörben garantált bérminimum 
(195.000 Ft/hó).

Jelentkezni 2019. június 1-től a lakó,- vagy tartózkodási hely szerint ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán lehet, melyek elérhetősége az 
alábbi linken található:  https://illetekes.munka.hu/

A támogatás előfeltétele, hogy a 16-25 év közötti  nappali tagozatos diák 
közvetítést kérőként regisztráljon a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 — személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, 
adókártya)
 — érvényes diákigazolvány, / az iskolai tanulmányok befejezése után a 
diákigazolvány visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolás
 — 18 éves kor alatt szülői/törvényes képviselői hozzájárulási nyilatkozat 

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segí-
teni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat 
mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A munka révén szerzett 
korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. 
A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorla-
tának teljesítésére is.

(Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal)

https://szuf.magyarorszag.hu
http://www.ifjusagigarancia.gov.hu/
https://illetekes.munka.hu/
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Meghívó
 Faddy Othmár
ferences szerzetesatya

teológus népmisszionárius,

Jánoshalma díszpolgára

emlékünnepégére
Az ünnepség kezdete: 

2019. május 11-én 17 óra

Helye.
a jánoshalmi Szent Anna Templom  

     (Jobb oldalhajó melletti terület)
Program:: - az Ünneplőket köszönti Ifj. dr. Ádám Antal

 — ünnepi beszédet mond főtisztelendő Schindler Mátyás, a 
bajai „Barátok templomának” plébánosa
 — -Othmár atya életútját feleleveníti Ott Józsefné
 — •emléktábla leleplezése, megszenteli  
 Mons. Menyhárt Sándor plébános.

Az ünnepség a templomban 17:30 órakor kezdődő  
szentmisével zárul, melyet az ünnepelt lelki üdvéért mutatnak be. 

József Attila  

Naphimnusz
 

Szeress úgy, mint a Nap! 
„A Napsugár nem kérdezi, 
Hogy mennyit ér a fénye 
A Napsugár nem kérdezi, 
Hogy mit kap majd cserébe 
A Napsugár nem mérlegel, 
Csak tündökölve árad. 
Simogat és átölel, 
de nem kér érte árat. 
Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül 
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül. 
Úgy mint a nap, fényből születve 
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve. 
Minden ember fénysugár, 
a mindenségnek része 
Azt hiszi, hogy porszem, 
pedig a mindennek egésze. 
Minden ember fénysugár, 
egy a végtelennel. 
Minden ember fénysugár, 
de ebben hinni nem mer. 
Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül 
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül. 
Úgy mint a nap, fényből születve 
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve. 
Szeress áldást teremtve!”

Ez a gyönyörű vers is elhangzott a városi szavalóversenyen az Imre Zol-
tán Művelődési Központ és Könyvtárban, ahol Költészet Napja alkalmából 
a két helyi általános iskola diákjai szavaltak kortárs és klasszikus magyar 
verseket. A színvonalas produkciókat a zsűri, Somogyi Szilárd a Budapes-
ti Operettszínház Nádasdy-díjas rendezője, Kiss Györgyné és Mikó Mária 
nyugdíjas intézményvezetők értékelték. 

Arany minősítést kapott: Dági Attila (Hunyadi Isk.), Var-
ga Benjamin Erik (Szent Anna Isk.), Kárpáthy Száva (Hunya-
di Isk.), Körmös Lili (Hunyadi Isk.), Tóth Noel (Hunyadi Isk.), Almá-
si-Zoó Hermina (Szent Anna Isk.), Lógó Bianka (Hunyadi Isk.) 
Ezüst minősítést kapott: Tóth Flóra (Hunyadi Isk.), Kiss Luca 
(Hunyadi Isk.), Lajdi Zselyke Apolka(Szent Anna Isk.), Dosz-
pod Zsófia (Szent Anna Isk.), Miskolczi Szonja (Hunyadi Isk.), 
Gusztonyi Gergő (Hunyadi Isk.), Csima Lilla ( Szent Anna Isk.) 
Bronz minősítést kapott: Tesch Enikő (Hunyadi Isk.), Somogyi Kata (Hunya-
di Isk.), Somogyi Anna (Hunyadi Isk.), Fenyvesi Valencia (Szent Anna Isk.), 
Kisföldi Zsolt ( Hunyadi Isk.), Prikidánovics Tamás (Hunyadi Isk.), Hegyi 
Olivér (Hunyadi Isk.), Kollár Viktória Dorina (Szent Anna Isk.).Köszönjük 
Somogyi Szilárdnak, hogy elfogadta meghívásunkat, szeretettel dicsérte, 
és hasznos szakmai tanácsokkal látta el a versmondókat. Köszönjük a zsű-
ri, a pedagógusok és a szülők munkáját! Minden versmondónak szeretettel gratulálunk!

Kulturális programjainkból

Pesten, a Józsefvárosban, a Nagytemplom utcában Katóka ünneplésé-
re készül a háznép. Katóka, teljes nevén Pünkösdi Kató, ugyanis színinö-
vendék, és éppen előadása volt a színházban, ahol a Csókos asszony 
című operett címszerepét játszotta. Nevelőapja, Kubanek Tóbiás hen-
tesmester és a háznép Katóka és Dorozsmai Pista eljegyzését szervezi. 
Közben Báró Tarpataky, a híres mecénás érkezik a Nagytemplom utcá-
ba, mert látta Katókát a délutáni előadáson. A bárónak nagyon tetszett, 
és meghívja a lányt Bajza utcai palotájába. Katóka nem fogadja el a meg-
hívást. Dorozsmai nem tudta visszaszerezni a zálogba adott jegygyűrű-
ket, ezért elmenekül az eljegyzésről egy esti privát orfeumi fellépésre. Az 
eljegyzésre összegyűlt vendégek már csak a vőlegényt várják, de ő nincs 
sehol. Katóka teljesen összeomlik, és elrohan a Nagytemplom utcából... 
a Bajza utcába...

 Szereposztás:
Báró Tarpataky:      VIRÁGH JÓZSEF/EGYHÁZI GÉZA/KELEMEN CSABA
Pünkösdi Kató:       FOGARASSY BERNADETT
Dorozsmay Pista:   CSENGERI ATTILA/EGYHÁZI GÉZA
Ibolya Ede:             CZETŐ ROLAND/BODROGI ATTILA
Salvotore:               EGRI LÁSZLÓ
Hunyadiné:             ESZTERGÁLYOS CECÍLIA/SÁFÁR ANIKÓ
Rica Maca              TUNYOGI BERNADETT/CSEKE KATINKA
Kubanek, hentes:    HARSÁNYI GÁBOR/FARAGÓ ANDRÁS/FOGA-

RASSY ANDRÁS

Karmester: Fekete Mária
Díszlet: Halász G. Péter
Jelmez: Berg Glória
Koreográfus: Szamosi Judit
Rendező: Halasi Imre

Költészet napja a könyvtárban

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub 

Sportegyesület  Kéri, hogy ebben az évben is 
segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 

Adószámunk: 19044383-1-03 

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának  
felajánlásával segítették a Honvéd Kaszi-
nó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is 
 az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége

PÜNKÖSD VÁRÓ 
HANGVERSENY 
a Szent Anna templomban

2019. május 25.-én szombaton 18 órakor
Közreműködnek:  

 Kecskeméti Lakó Sándor Kamarazenekar
Mithras Pedagógus Énekkar
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Az alapfokú művészeti 
iskolások sikeres szereplése

Az idei tanévben április 
6-án került megrendezés-
re Madarason a XXII. Fel-
ső-Bácskai Ifjú Zenebará-
tok Találkozója és Minősí-
tő Versenye.

Művészeti iskolánk 
szintetizátor tanszakos 
növendékei – Tesch Enikő 
és Pitz Róbert – is meg-
mérettették magukat. A 
versenyen bronz minősí-
tést értek el.

Gratulálunk az eredmé-
nyes szerepléshez!

L.R.

Angol versenysikerek
Az idei tanévben 

rendkívül büszkék lehe-
tünk angolosaink sike-
reire.

Az Országos Angol 
Verseny iskolai fordu-
lóján négy tanulónk 
is elérte a továbbju-
tó pontszámot. Ez már 
önmagában büszke-
ség számunkra. Közü-
lük két diákot hívtak 
meg a megyei verseny-
re, amely a kecskemé-
ti Bányai Júlia Gimnáziumban került megrendezésre. Versenyzőink nagy-
szerű eredményt értek el, Somosi Rebeka (8.c) 8., Kővári Réka (8.a) 10. 
helyezett lett. Elmondhatjuk, hogy a Hunyadis lányok a megye élvonalá-
ban is kiválóan megállták a helyüket.

Áprilisban a Járási Angol Versenynek a kiskunhalasi Bibó István Gim-
názium adott helyet. Itt három diákunk képviselte iskolánkat: Tesch Enikő 
(7.c), Szántó Dominik (7.c) és Nyáguly Bálint (8.c). Tanulóink itt is ered-
ményesen szerepeltek.

Szántó Dominik 2. helyezést ért el, amellyel biztosította részvételét a 
kiskőrösi tankerületi versenyen.

Varga Melinda

Láncszavalás

2019. április 11-én is letettük a „voksunkat”: a Hunyadisok szeretik a ver-
seket! :) Sajnálhatja, aki nem volt velünk az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pont nagytermében, ahol szebbnél szebb szavalatokat hallhattunk diákja-
ink előadásában. Minden osztály lelkesen készült és mutatta be a számá-
ra kedves verseket. Különlegességnek számít, hogy az idei versünnepen: 
a KÖLTÉSZET NAPJÁN, három nyelven is elhangzottak magyar költőink 
csodálatos művei.

DALOS SIKEREK
A járási énekversenyt 

Kiskunhalason rendezték 
meg április 4-én.

Iskolánkból szóló és 
csoportos kategóriában 
indultak diákok, és szép 
sikert értek el.

Tóth Flóra 4.a osztá-
lyos tanuló szóló kate-
góriában I. helyezett lett, 
Zámbó Luca 6.a osztályos 
tanuló szóló kategóriában 
II. helyezést ért el.

Az alsós éneklő csoport kategóriában I. helyezést értek el: Tóth Fló-
ra 4.a, Dági Veronika 2.a, Lengyel Kamilla 2.a, Lengyel Anna  4.a.

Gratulálunk a résztvevőknek!
P.V.K.

Hunyadi Iskola hírei

„(…) Csak egymásra nézünk és máris mosolygunk, (…) jönnek a bará-
tok vidáman, sorjában. Csak köszöntjük egymást és máris nevetünk (…) a 
tanító néni mosolyog mivelünk (…)” 

Aranyosi Ervin: Nevetnem kell! című versének részlete azt gondolom, 
hogy mindent elárul az Apródsuli hetedik foglalkozásának hangulatáról és 
légköréről!

Április 3-án délután, az ismerős környezetben és az ismerős tanító 

nénikkel egy felszabadult, jókedvű, kreatív és dalos programon vehettek 
részt a leendő első osztályosok és szüleik.

Nagyon örültünk, hiszen nem csak a gyerekek, hanem a szülők is lel-
kesen bekapcsolódtak a kézművesfoglalkozásba. Mindezek mellett az 

érdeklődők, baráti beszélgetés keretei között válaszokat kaptak a beiratko-
zás előtt még felmerülő kérdéseikre is.

Május 18-án, délelőtt tartandó vidám Sulizsúrunkra örömmel és nagy-
nagy szeretettel várjuk az iskolánkba beiratkozott Hunyadis kisApródokat 
és Szüleiket! 

A mosolygós osztályfőnökök és a tanító nénik! 
Csiszár Szilvia

2019. április 12-én délután Jánoshalma Önkormányzata és az Imre Zol-
tán Művelődési Központ és Könyvtár Városi Szavalóversennyel ünnepel-
te a Költészet Napját.

Iskolánkat 15 gyermek képviselte: Tóth Noel, Kisföldi Zsolt 1. évfolyam, 
Prikidánovics Tamás, Kárpáthy Száva, Körmös Lili 2. évfolyam, Hegyi Oli-
vér, Gusztonyi Gergő 3. évfolyam, Lógó Bianka, Tóth Flóra 4. évfolyam, 
Dági Attila 5. évfolyam, Somogyi Kata Flóra, Miskolczi Szonja 6. évfo-
lyam, Kiss Luca, Somogyi Anna Virág, Tesch Enikő 7. évfolyam.

Rettenetesen büszkék vagyunk gyermekeinkre, mert a bronz és ezüst 
minősítések mellett arany minősítést 5 gyermekünk kapott. Dági Attila 5. 
évfolyamos tanulónkat a zsűri különdíjjal jutalmazta a verse digitális tarta-
lommal való megtöltéséért.

Köszönjük a zsűri munkáját, különösen Somogyi Szilárdnak a sok jó 
tanácsot, amivel ellátta a szavalókat.

A Hunyadi Apródsuli legfrissebb hírei!

Városi szavalóverseny
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Különleges tanulmányi 
kirándulás

Hát elérkezett végre a nagy nap! Hetek óta erre vártunk, eljött április 
14-e, vasárnap! A hunyadis 2.c osztály felkerekedett, és elindult Kecelre, 
egy különleges tanulmányi kirándulásra. 

Először meglátogattuk a helyi Haditechnikai Parkot, ahol egy több mint 
3 hektáron elterülő szabadtéri kiállítás várt minket. Tankok, repülők, harci 
eszközök helyreállított példányaiban gyönyörködhettünk, és jártuk végig, 
az Európában is egyedülálló múzeumot.

Következő programként átbuszoztunk a Kecel Ring Amatőr Autocross 
futamaira, ahol kedves ismerőseinknek drukkolhattunk. 

Ámulva figyeltük a járműveket, hangosan buzdítottuk kedvenceinket, 
miközben életre szóló élménnyel lettünk gazdagabbak!

Az osztály nevében köszönetet mondunk a Ragadics családnak (Raga-
dics Mihálynak, Ragadicsné Farkas Katalinnak és a fiúknak), hogy vendé-
gül láttak bennünket ezen a fantasztikus napon.

Ságodi Henrietta osztályfőnök

Járási matemetikaverseny

2019. március 29-én Kelebián tartották a Kiskunhalas járás és a János-
halma járás iskoláiban tanuló diákoknak szervezett matematikaversenyt. 
 Iskolánkat évfolyamonként egy-egy csapat képvisel-
te. A hetedik évfolyam Street matek csapata IV., az ötö-
dik évfolyam Jankovácz elnevezésű csapata II. helyezést ért el.  
A tankerületi versenyre a Jankovácz nevű csapat jutott tovább. 
 A csapat tagjai: Dági Attila (5.a), Hallgas Csaba (5.a) és Penczinger Lász-
ló (5.a).

Eredményes versenyzést kívánunk!

Húsvéti vetélkedő
a „Frohe Ostern” jegyében

A tavaszi szünet előtti utolsó napon a húsvéti ünnep közelsége már érez-
hető volt a folyosókon és az osztálytermekben is.

Különösen igaz ez a 6.a német nemzetiségi osztályra. Az „óra” egyik 
felében az eddigi húsvéttal kapcsolatos ismereteinket dolgoztuk fel vetél-
kedő formájában. A csapatok ügyesen dolgoztak, a feladatok nem tudtak 
kifogni a 7 csapaton. Az első 3 helyezett között kevés pontszámkülönbség 
döntött. Az „Osterhase” a szorgos diákokat tojással jutalmazta. Természe-
tesen az ünnephez a tojásfestés is hozzátartozik. Az otthonról hozott tojá-
sokat sokan egyéni módon „pingálták”. Mindezt színesítettük egy kis „tojás-
dobálással” (Eierwerfen) is. Végezetül a fiúk még meglocsolták a lányokat. 
Így mindannyian az újjászületés reményében, na meg a jól megérdemelt 
szünet birtokában mehettünk haza családjainkhoz.

Misalek Tibor

II. Hunyadi Kupa

Április 6-án második alkalommal rendeztük meg testnevelő kollégáim-
mal a Hunyadi Aerobic Kupát. A versenyen Jánoshalma, Makó és Oros-
háza közel 60 versenyzője mérte össze tudását. A rendezvényt Kovács 
József Alpolgármester Úr és Balázsics Zoltán Igazgató Úr nyitotta meg és 
zárta le. A színvonalas versenyen sok néző gyönyörködött a versenyszá-
mokban, a lelátó megtelt. 

Iskolánkat Bogdán Hanna, Czipa Luca, Csernák Réka, Fekete Anna, 
Fischer Linda, Huczek Petra, Miskolczi Szonja, Rencsár Viktória, Varga 
Dorina, Zámbó Luca, Zsók Szilvia képviselte, akik többek között ezüst- és 
bronzérmeket, negyedik, ötödik helyezéseket értek el. 

Köszönjük a támogatást Czeller Zoltán Polgármester Úrnak, Kovács 
József Alpolgármester Úrnak és Balázsics Zoltán Igazgató Úrnak, a sport-
csarnok dolgozóinak, és a szülőknek a sok segítséget!

Bátyai Fruzsina 

Járási informatika verseny

Az idei tanévben másodszor rendezte meg iskolánk a Kiskunhalasi 
és a Jánoshalmi járás közös informatika versenyét.  A környező iskolák-
ból 18 versenyző mérte össze tudását az informatika különböző területe-
iről összeállított feladatokban. A szövegszerkesztési, prezentációkészíté-
si és rajzolási feladatokban, illetve rejtvényben a világ legmagasabb épít-
ményei szerepeltek. A legtöbb információt a Párizsi Eiffel toronyról tudhat-
ták meg a tanulók.

Kategóriánként legjobb négy helyezett képviseli a járást a májusban 
megrendezésre kerülő Kiskőrösi Tankerületi versenyen.

Iskolánk továbbjutó versenyzőinek eredményei:
5-6. évfolyam:  I. Dági Attila (5.a), II. Zsók Szilvia (5.c), III. Tóth Márton (6.a)
7-8. évfolyam:  II. Vörös Adrián (8.c), IV. Csernák Hunor (8.c)
Gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk! 

Juhász Zoltánné

BOKOR JUTTA Jánoshalmán

Az operanagyköveti program keretében BOKOR JUTTA operaénekes 
rendhagyó énekórát tartott diákjainknak április 12-én.

Az interaktív órán Kodály Zoltán: Háry János című daljátékát mutatta be 
rendkívül érdekesen.

Énekelt, részleteket vetített, játszott a gyerekekkel, katonákat sorozott, 
táncolt velük, kánonban daloltunk együtt.

Az alsósok nagyon aktívan részt vettek, szereplői lettek a daljátéknak. A 
tanulók lerajzolták a szereplőket, amiből kiállítást is rendeztünk.

Bokor Jutta előkészítette az „OPERAKALAND” május 2-i előadását, 
amelyet 50 diákkal készülünk megnézni az Erkel Színházban.

„Legyen a zene mindenkié!” – Kodály Zoltán
Fotó: Sz.Gy.

A Tompai Szabó Dénes 
Általános Iskola rendezte 
ebben a tanévben a járási 
matematikaversenyt, melyre 
április 9-én került sor. Isko-
lánk alsó tagozatáról évfolya-
monként két versenyző indult 
a megmérettetésben: Kár-
mán Szofi (1. a), Komáromi 
Kornél (1. a), Prikidánovics 
Tamás (2. a), Székely Ben-
ce (2. c), Szántó Mirella (3. 
a), Tagai Flóra (3. c), Prikidá-
novics András (4. a), Lencse 
Zsófi (4. c). Két járás isko-
láinak tanulói közül a máso-
dikosok évfolyamán Prikidá-
novics Tamás I. helyezést 
ért el, a negyedikesek közül 
pedig Lencse Zsófi II. helye-
zett lett. A tankerületi döntő-
ben ők képviselik iskolánkat.

Gratulálunk nekik, és 
további sok sikert kívánunk!

Puskás Krisztina

Április 16.
Ezen a napon kezdődött meg 1944-ben a magyar zsidóság deportálása.
Történelmünk egyik szégyenletes időszaka ez, amikor közel 600 ezer zsidó 

honfitársunk összegyűjtése, elszállítása és iparszerű megsemmisítése történt meg 
néhány hónap alatt.

Jánoshalma is siratja majdnem 400 polgárát…
Iskolánk rádiós megemlékezéssel tisztelgett az áldozatok emléke előtt.

Járási matematikaverseny

Járási történelem verseny

Négy fős csapatunk vett részt az idei II. Járási történelem csapatverse-
nyen. Írásbeli és szóbeli, interaktív forduló után diákjaink az 5. helyet sze-
rezték meg.

Köszönet a helytállásért Dági Attila (5.a), Dudás Tamás (6.a), Fekete 
Anna (6.c) és Zámbó Luca (6.a) tanulóknak, akik április 26-án mérkőztek 
meg, mint „Hunyadi vitézei” a járás iskoláival.

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám: 18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma
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„2019. április 8. és 12. között ebben az évben is országosan megrende-
zésre kerül a már hagyománynak tekinthető rendezvénysorozat, a „Peda-
gógiai Szakszolgálatok Hete” melyhez intézményünk, a Bács-Kiskun 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is csatlakozik.

Ezen a szakmai héten szélesre tárjuk a kapuinkat, szeretettel hívjuk 
és várjuk partnereinket változatos programjainkra. Nyitott foglalkozáso-
kon, fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken, műhelymunkákon vehetnek 
részt, ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak, szakmai párbeszédet 
folytathatnak Önöket érintő, érdeklő témakörökben a szakszolgálati szak-
emberekkel, vezetőkkel. A személyes találkozások erősíthetik szakmai 
kapcsolatainkat, gördülékenyebbé tehetik együttműködéseinket a gyerme-
kek, tanulók komplexebb ellátása érdekében.

A programfüzetben található eseményeket az egész megyét lefedve, 
intézményünk székhelyén, tizenhárom járási tagintézményünkben, illetve 
néhány esetben külső helyszínen szervezzük meg.

A programsorozat keretében megemlékezünk jeles évfordulókról is, 
hiszen Baján 35 éves múltra tekint vissza a nevelési tanácsadás, Kecske-
méten pedig 50 évvel ezelőtt kezdődött meg a logopédiai ellátás.

Bízom benne, hogy programjaink felkeltik érdeklődésüket, és mindannyi-
an találnak olyat, amelyen szívesen részt vesznek.”

(Részlet a „Pedagógiai Szakszolgálatok Hete” programfüzetének beve-
zetőjéből, melyet Farkasné Polgár Katalin a Bács- Kiskun Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Főigazgató Asszonya írt.) 

A Jánoshalmi Tagintézmény programjai többségében nyílt foglalkozások 
voltak a telephelyen, jánoshalmi és vidéki helyszíneken szülőknek, peda-
gógusoknak hirdetve. Plakátot készítettünk, melyet személyesen a kollégák 
vittek ki az intézményeknek, valamint itt az újságban is megjelent. 

A pedagógusok fényképes tapasztalatait szeretném megosztani Önök-
kel:

„A Szakszolgálati hét keretében hétfőn fejlesztő foglalkozást láthattak 
az érdeklődők nálam.” - írta Mikóné Molnár Éva, gyógypedagógus. „Igye-
keztem a foglalkozást úgy felépíteni, hogy játékos, mozgalmas legyen, s a 
látogatók érdekes feladattípusok megismerésével legyenek gazdagabbak. 
A gyermek aktív volt, élvezte a feladatokat, a végén azonban megsúgta:,,-
Nagyon lámpalázas voltam”. A szülő és a megjelent szakemberek is pozi-
tívan nyilatkoztak a látottakról.” ( Kép- Mikóné Éva- fejlesztő foglalkozása

Klinóczki Zaklina, óraadó gyógypedagógus a következő sorokat írta: 
„Örülök, hogy része lehetek a Jánoshalmi Szakszolgálat csapatának és így 
a szakszolgálati hét keretein belül a szülők és a pedagógusok is betekint-
hettek a munkánkba, ami nagyon fontos a kölcsönös kapcsolat fenntartá-
sára és az együttműködés kialakítására. A gyerekek a nagyon ügyesek és 
koncentráltak voltak. Igyekeztek, hogy minél jobban teljesítsenek a szüleik 

és pedagógusuk előtt. Az óra játékosan és vidáman telt. Szerintem minden-
ki élményekkel teli tért haza.”( Kép- Zaklina foglalkozása)

„A szakszolgálati hét keretében két nyílt foglalkozás valósult meg, ahol 
szülők látogatására volt lehetőség. Az egyik foglalkozás a jánoshalmi 
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központban 
nagy csoportos gyermekek artikulációs terápiás foglalkozása volt, a máso-
dik logopédiai órát a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 2. és 3. osztályos tanulóival tartottam. Mindkét fog-
lalkozásra érkeztek szülők, hasznosnak találták, segítséget jelentett a szá-
mukra az otthoni gyakorlás szempontjából.” – írta Lukácsné Horváth Mag-
dolna, logopédus. ( Kép- Logopédia Lukácsné)

Kancsár Erika gyógytestnevelő kedden tartott nyílt foglalkozásokat, 
órákat az egyik helyi óvodában és általános iskolában. Két kép készült, 
melyekhez írt egy-egy sort. „A jó munkához a jókedv sem hiányozhat.” 
„Jöhet a megérdemelt játék. „ ( Kép- Kancsár Erika gyógytesi)

Kedden tartottunk előadást délután, melyet én, mint tagintézmény- veze-
tő, gyógypedagógus, a járási szakértői bizottság vezetője tartottam. Egy 
kis vendégvárással készültünk: frissen főzött kávé, tea, frissen sütött több-
féle pogácsa, kekszek. A kávé mellett már beszélgettünk közös ügyeinkről. 
Az előadás közben és utána is kérdésekre válaszoltam én vagy a jelenlé-
vő kollégám, Mikóné Molnár Éva. A résztvevők érdeklődéssel hallgatták az 
előadást, majd a végén kérték, hogy az előadás anyagát küldjem el nekik. 
Kicsit nagyobb részvételre számítottam, de majd jövőre érdekesebb témát 
találunk ki. Az előadás címe: Szakszolgálati feladatok, szakértői vélemé-

nyek értelmezése. Itt fontosnak tartottam, hogy a szakértői vélemények 
megírásáig vezető utat, és szakmai tényeket, érdekességeket osszam meg 

a jelenlévőkkel: az intelligencia és mérése, valamint a tanulási nehézség 
és zavar közti különbség, mentesítések, könnyítések témaköre. (Kép- 
Előadás- Ágoston Ildikó)

Kedden a Borota óvodában tartott bemutató foglalkozást Taskovics 
Emese, melynek témája: önálló otthoni munkára nevelés, a házi fela-
dat gyakorlatok fontos szerepe volt A meghívottak: szülők, pedagógusok.

„A foglalkozás - szokás szerint - jó hangulatban telt el. A gyerekeknek 
elmondtam, milyen fontos, hogy az itt megtanult gyakorlatokat otthon is 
végezzék, Megbeszéltük, hogy miért fontos az, hogy hetente többször is 
végezzenek lábtornát és arról is beszéltem, hogy mivel helyettesíthetőek 
az óvodai sporteszközök, mivel lehet otthoni lúdtalptornát vagy éppen tar-
tásjavító tornát végezni.”

Csütörtökön a rémi óvodában tartott bemutató foglalkozást. Itt a téma: 
gyógytestnevelési játékok alkalmazása az óvodában. Meghívottak csak 
az óvónők voltak.

„Ezt a foglalkozást az óvónők már nagyon várták. Célom a bemutató-
val az volt, hogy az óvónőket minél több játékos mozgásformával megis-
mertessem, ill. olyan játékokat mutassak neki, amelyek jól beépíthetők az 
óvodai testnevelési órákba. A foglalkozás nagyon jó hangulatú volt, a gye-
rekek az elejétől a végéig élvezték, örültek a sok játéknak.”( Kép- Óvoda 
Rém Emese)

Mikóné Molnár Éva a hetet záró délelőttjéről: „Pénteken a korai fejlesz-
tés keretében beszélgetős, játékos Terefere-délelőttre invitáltam a hozzám 
járó kicsiket és szüleiket, valamint a védőnőket. Különböző játéklehetősé-
geket biztosítottam számukra, s kedvük szerint tevékenykedhettek, játsz-
hattak egymással, a szülők ezalatt megoszthatták egymással gondjaikat, 
tapasztalataikat. Ez a foglalkozás is jó hangulatban telt.”( Kép- Korai fej-
lesztés Mikóné Éva)

Hát ez volt 2019-ben Jánoshalmán a szakszolgálati hét, jövőre újból vár-
juk az érdeklődőket még színesebb programokkal.

Jánoshalma, 2019.04.26.
Ágoston Ildikó

tagintézmény-vezető

A Pedagógiai  Szakszolgálat háza tájáról 
Szakszolgálati hét apropójára

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes 

Polgárőrségi Egyesület 
munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 18360952-1-03

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe:  6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.

Telefon száma: 77/ 501 - 145
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Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú 
gyermeket és anyukáját a Nyitnikék Gyerekházba!

Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
 Márti néni és Niki néni

Lippai-Ádám Nikolett

Gyermeklánc Óvodában tör tént
Április a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a
 „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak 

utalták. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, 
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma:
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Jánoshalma 
Városban a kötelező felvételt biztosító Gyermeklánc Óvo-
da és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba törté-
nő beiratkozás 2019. május 6- május 10-ig (hétfőtől - pénte-
kig) naponta 8 és 16 óra között lesz, a Radnóti utcai óvoda 
(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.
Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

 t a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 t a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 t a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 t gyermekorvosi igazolás
 t a gyermek TAJ kártyája
 t a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az eset-
ben is jelezzék, ha a kisgyermek 2019. október 1. és 2020. május 
31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos 
döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írás-
ban közli a tanulóval, a szülővel.
Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – 
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt 
napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyzője (6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai 
felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kére-
lem tekintetében.

Óvodai és bölcsődei 
beiratkozás

Áprilisban heti rendszerességgel, felkészült védőnők, színvonalas előa-
dásokat tartottak az anyukáknak. Egy szerdai napon, Dr. Katona Zsuzsan-
na (fogorvos) a fogmosás, és a helyes szájápolás fontosságáról beszélt 
nekünk. Anyukáink nagy érdeklődéssel hallgatták a doktornő szavait, majd 
feltehették a fogápolással kapcsolatos kérdéseiket. Húsvét alkalmából, a 
Gyerekházban is készülődtünk az ünnepre. Készítettünk nyulacskákat talp-
lenyomatból, ragasztottunk tojásokat színes papírból, és egy anyukánknak 
köszönhetően még nyuszikat is simogathattunk. Énekeltünk, tornáztunk, 
báboztunk, és ha az időjárás engedte, az udvarunkon is sokat játszhattunk. 
A hónap végén, Gál Anikó irányításával, az anyukákkal közösen olíva ola-
jos babaszappant főztünk. Ebben a hónapban is Dr. Kinigopulos Márta pszi-
chológus várta az szülők gyermekneveléssel- vagy egyéb témával kapcso-
latos kérdéseit. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt időszakban 
több „új”anyuka és gyermeke érkezett hozzánk. 

Pályázatok, melyben a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház megvalósítá-
si helyszínként részt vesz:

LEK (LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT) - EFOP-1.8.20-17-2017-00035
JÁNOSHALMI PRAXISKÖZÖSSÉG - EFOP-1.8.2-17-2017-00021
GYEP (GYERMEKESÉLY PROGRAM) - EFOP 1.4.2-16-2016-00020
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„Szent Annások” sikerei
A kiskunhalasi Csipke Hotelben 2019. április 5-én megrendezett 19. 

Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei Prózafelolvasó Ver-
senyen iskolánkat Balázs 
Gábor Rudolf 5. b osztályos 
tanuló képviselte. A verse-
nyen 40 tanuló vett részt. 
A megmérettetésre a kör-
nyékbeli jeles oktatási intéz-
mények mellett, a Felvidék-
ről, Kárpátaljáról, Erdélyből 
és a Délvidékről érkeztek 
általános és középiskolás 
diákok. A rangos rendez-
vényen magas színvonalú, 
nívós előadásokban gyö-
nyörködhettünk.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy Balázs Gábor Rudolf, 
intézményünk tanulója 1. 
helyezést ért el.

Gratulálunk, további sok sikert kívánunk! Nagyon büszkék vagyunk 
Gáborra!

Rendkívüli büszkeséggel tölt el bennünket, hogy felsős diákjainkból álló 
csapat a Katolikus iskolák XV. országos Takács Sándor történelemverse-
nyén az országos döntőbe jutott. Ifjú történészeink, Lajdi Zselyke Apolka 
6.a, Varga Bence, Varga Benjamin, Völgyesi Levente 7.b osztályos tanulók 
nem hiába készültek hónapokig, munkájuk elnyerte méltó jutalmát. Szurko-
lunk a folytatáshoz a májusi döntőben.

Jacsóné Szabó Erika
felkészítő

Első gyónás

A korábbi évekhez hasonlóan a virágvasárnapot meg-
előző szombaton, idén április 13-án délután került sor a harmadik 
évfolyamosok első gyónására.  A két iskolából összesen 43 gyer-
mek részesülhetett életében először a bűnbocsánat szentségében.  
A bűnbánati liturgia után - vendégatyák segítségével - öt helyen folyt a 
gyóntatás. A gyónást követően kísérőik segítségével a bűneiktől meg-
tisztult gyermekek magukra ölthették a fehér ruhát.  Ezután valamennyi-
en mécsest gyújtottak, majd az elégtétel és a bűnöket tartalmazó cédulák 
elégetése következett. Ezen alkalom emlékére a gyerekek Szentírást kap-
tak ajándékba szüleiktől, keresztszüleiktől.Reméljük, hogy az első gyónok 
megérezték, hogy a gyónás nem csupán a bűnök eltörlése, hanem talál-
kozás is Krisztussal. Megértették azt, hogy Isten szeretete hatalmasabb a 
bűneinknél.Bízunk benne, hogy ez az esemény egy újabb lépcsőfok vallá-
sos életükben, amely segítségével nyitott szívű, hitüket gyakorló felnőttek-
ké válhatnak.Hálásan köszönjük a hitoktatók és a gyóntatásban segédke-
ző atyák munkáját!

Simityné Mészáros Judit 

A magyar költészet napja
„Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfo-

gom, és akkor valami más.” (József Attila)

Április 11-én, József Attila születésnapján a költészetet ünnepeltük isko-
lánkban. Az iskolarádión keresztül elhangzott műsorban a hatodik osztá-
lyosok invitálták diáktársaikat arra, hogy kicsit átérezzék a költészet erejét. 

Hangsúlyozták, hogy a versek végigkísérik utunkat: óvodásként mondóká-
kat skandálunk, diákként kötelező tananyag, majd szerelmünk kifejezője, 
és a ballagó tarisznya is útravaló idézetet rejt magában. Céljainkat, vágya-
inkat, élményeinket, gondolatainkat öntik rímekbe a költők. Bár manapság 
már nem olyan divatos verseket hallgatni vagy olvasni, vannak olyan köl-
temények, amik hallatán az ember libabőrös lesz. Valahol itt van elrejtve 
a lényeg. Amikor valaminek több év, sőt több száz év után is ilyen hatása 
van, az megérdemli az ünnepnapot. 

A délelőtt folyamán a negyedik osztályosok lepték meg a többi gyerme-
ket; a tanítási órákon váratlanul megjelenve egy József Attila-vers megze-
nésített változatával örvendeztették meg társaikat. Ezúton is köszönjük a 
gitárkíséretet Csofcsics Erika néninek.

Buzder Mónika

A magyar 
vers 

ünnepe
Aki szereti a verseket, 

annak azért ünnep, a töb-
biek pedig talán megked-
velik. Április 11-én ezzel a 
gondolattal rendeztük meg 
hagyományos, házi szavaló 
versenyünket a Szent Anna 
Iskolában. Nagy örömünk-
re 26 gyermek hozta el ked-
ves versét. Társaiknak és a 
vendégeknek igazi élmény 
volt a sokszínű verspaletta. 
Míg a zsűri értékelésre visz-
szavonult, valóságos vers-
maraton indult a régi ked-
vencekből. A sok lelkes ver-
smondó közül hatan képvi-
selhették iskolánkat a váro-
si versenyen.

Az alsósok közül legmeg-
nyerőbben szavalták versü-
ket:: I. Kollár Viktória Dorina 
1.b, II. Doszpod Zsófia 4.o., 
III. Almási-Zoó Hermina 1.a 
és Csima Lilla 3.b

Felső tagozaton a követ-
kező helyezések születtek: 
I. Varga Benjámin Erik, II.  Fenyvesi Valencia, III. Lajdi Zselyke Apolka

Gratulálunk az összes résztvevőnek és köszönjük nekik a jó hangulat-
ban telt délutánt.

Csofcsics Erika

Nagyböjti lelki nap iskolánkban
Április 12-én nagyböjti lelki napon vettek részt tanulóink. A gyermekek 

különböző foglalkozásokkal készülhettek húsvét szent ünnepére. Az osztá-
lyok imával és elmélkedéssel végigjárták a keresztút állomásait, az atyák 
segítségével lelki foglalkozásokon vettek részt, osztályfőnökeikkel kézmű-
veskedtek. A délelőtt zárásaként szentmisén vettünk részt, ahol Sándor 
atya prédikációjában hangsúlyozta a bűnbánat és a szentgyónás fontos-
ságát annak érdekében, hogy tiszta szívvel várhassuk legnagyobb ünne-
pünket. Kérte, hogy a gyermekek vizsgálják meg a nagyböjt elején kitűzött 
céljaik megvalósulását. Köszönjük a plébános atyának, Matyi atyának és 
Péter atyának, hogy velünk töltötték ezt a napot. A gyermekek lelkileg és 
élményekkel gazdagodva térhettek haza.

Buzder Mónika

Víz világnapja
Az esztergomi Duna Múzeum évről évre nagy lelkesedéssel készül 

a jeles napra. Több érdekes programot kínál, vetélkedőt, pályázatot hir-
det, amelyek játszva tanítanak a víz tiszteletére, fontosságára és óvására. 
Ebben az évben „Vizet mindenkinek” címmel szervezett internetes vetélke-
dőn iskolánkat két csapat is képviselte a 3-6. osztályosok korcsoportjában. 
Három fordulón keresztül diákjaink megismerkedhettek a magyar Vízügy 
munkájával, a vízgazdálkodással, nagy folyóink hasznosításával, valamint 
azzal, hogy más kontinensen élők számára mit jelent a víz.

Gratulálunk :a 4. osztály Környezetvédők csapatának Budai Zsanettnek 
és Doszpod Zsófiának, valamint a korengedménnyel versenyző 2. osztá-
lyos Anakonda csapatnak: Lajdi Horkának és Szűcs Ádám Simonnak az 
elért kiváló eredményeikhez!

Csofcsics Erika

Köszönettel tartozunk...
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Csepregi Food-nak, Csepregi 

Csabának, hogy az ő jóvoltából április 10-én délelőtt, ellátogathatott hoz-
zánk Lakatos Norbert és hű társa Tami, a vakvezető kutya. Gyerekeink 
egy életre szóló élményben részesültek abban a pár órában, amit Norbi és 
Tami velünk töltött. Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy vakon is lehet tel-

jes életet élni, mint azok a lufiköltemények, amit saját kezűleg hajtogatott 
számunkra is.

Betekintést nyerhettünk a vakvezető kutyák nevelésének és kiképzésé-
nek világába is. Minden elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a gyerekek 
tátott szájjal hallgatták közös történetüket. A meglepetés erejével hatott és 
elvarázsolt mindannyiunkat ez a példaértékű ember - állat kapcsolat!

Köszönjük szépen!
Nemes Brigitta

Húsvéti lelkinap
Egyházunk legnagyobb ünnepére készülve, intézményünk pedagógusai 

április 6-án Kalocsán, lelki felkészülésen vettek részt. Napunkat szentmi-
sével kezdtük, majd Kerpits Miklós köszöntője után Görbe László piarista 
atya előadása következett, aki a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
ról szónokolt. Felidézte a történelmi kezdeteket, majd a szentség jelenté-
séről, az utolsó vacsora teológiai tartalmáról, az áldozat liturgiájáról, és a 
kongresszus kapcsán felmerülő aktualitásokról beszélt. 

Szente Mariann

Kiválóságunk
Büszkék vagyunk Laj-

di Zseplyke Apolka 6.a 
osztályos tanulóra, aki 
bejutott a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny, 
a NyelvÉsz- és a Bend-
egúz nyelvészeti verse-
nyek megyei fordulójába 
is. Diákunk számos terü-
leten kiemelkedően vég-
zi tevékenységét, hóna-
pok óta tartó kemény 
munkája, felkészültsé-
ge meghozta eredmé-
nyét. Gratulálunk, csak 
így tovább!

Szente Mariann

Ökotábor
EFOP-3.9.2-16
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezménye-

zett térségek

című pályázatnak köszönhetően iskolánk 25 diákja vehetett részt Móra-
halmán az Öko-táborban. A jutalomkirándulásra az énekkaros- és a zene-
karos gyermekek az egész éves szerepléseikért mehettek az Egészség-
ügyi Központnak köszönhetően ingyenesen. 

Virágvasárnap reggelén, szentmise után indultunk. Elfoglaltuk a szállást, 
és máris kezdődött az első túra az erdei iskolához. Délután a Nagyszék-
sós- tó körül a tájvédelmi körzetben gyalogtúráztunk. Megtekintettük a biva-
lyrezervátum lakóit, és számos madár- és növényfajjal ismerkedtünk meg. 
Sétánk végén meglestük a még itt pihenő nyári lúd csapatot is. 

Kellően elfáradva és sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza szállás-
helyünkre.

Második napon a Földünkre veszélyes anyagokkal, a Föld megóvásá-
val és az egészségünkre jótékony hatású gyógynövényekkel ismerked-
tünk, majd délután bringatúrán vettünk részt egy csodaszép érintetlen 
tájon. A harmadik napon a mórahalmi gyógyfürdőben töltődhettünk, majd 
egy vidám vetélkedővel zártuk a napot. A negyedik napon már annyira öko-
tudatossá vált a gyermeksereg, hogy a mórahalmi Mini Hungary Parkba is 
kerékpárral látogattunk el a buszozás helyett. Egy rendkívüli történelem 
órán vehettünk részt a valósághű makettek között. 

Összemértük tudásunkat az elmúlt napokban szerzett ismeretekből is. A 
tábor zárására tervezett tábortűz és szalonnasütés az időjárás hirtelen vál-
tozása miatt sajnos elmaradt.

Vikor Ágnes

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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A környezettudatosság az egyes személyek vagy a társadalom valamely 
szegmensének a bioszféra állapotával és az emberi populáció környeze-
tével kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősségvál-
lalását kifejező fogalom./ Wikipédia /

A fenntarthatóság fogalma 1987-ben indult útjára, amikor az ENSZ a 
fenntartható fejlődést – melyet azóta leegyszerűsítve fenntarthatóságnak is 
nevezünk – a következőképpen definiálta: fejlődés, amely „anélkül elégí-
ti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generáci-
ók lehetőségét saját igényeik kielégítésére”. Azaz fenntartható pél-
dául az a fejlődés, melynek során nem használunk fel minden, korlátosan 
hozzáférhető nyersanyagot vagy nem szennyezzük be visszafordíthatatla-
nul vizeinket./Wikipédia/

Beszélgető társam: Molnár Gáborné főigazgató helyettes
 —Önök a jövő generációját készítik fel az életre, a mezőgaz-
dasági feladatok elvégzésére, élelmiszereink megtermelésé-
re. Talán a legközvetlenebb területe ez az életkörülménye-
ink alakulásának. Óriási témakört ölel fel az Önök felkészítő 
munkája a szántóföldek megmunkálásától a klímaváltozásig…  
Hol kell kezdeni a tevékeny környezetvédelmet?
 — -Természetesen a képzésnél, a felkészítésnél.Elviekben a legtöbb ember 
elkötelezi magát a környezetvédelem ügye mellett, a gyakorlatban azon-
ban kevesebb ember tekinthető környezettudatosnak.Az intézmény 
munkatervében konkrét és megvalósítható célokat, feladatokat nevez-
tünk meg, ehhez tartjuk magunkat:
 — Iskolánk széleskörű képzési formája a 9. évfolyamtól a 14. évfolyam-
ig terjed. Szerteágazó szakmai képzéseinkben a környezeti nevelésnek 
kiemelt szerepet biztosítunk, Az iskola, mint helyszín, mint “zöld miliő” 
jelenik meg és járul hozzá a gyerekek személyiségének formálásához. 
Az intézmény hulladék-, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési 
erővel hat a diákokra és rajtuk keresztül a családok otthoni takarékos-
ságára, életvitelére. A pedagógusok, dolgozók példamutatása nagymér-
tékben segíti a fenntarthatóságra-nevelés elveit, a közösségi felelősség-
tudat kialakulását.
 — Konkrét feladataink
 ● Szakmacsoportoknak megfelelően a korábban tanult általános ismere-
tekre építve megismertetni a diákokkal a szakma speciális környezetvé-
delemmel kapcsolatos kérdésköreit.
 ● A szakmai képzésben megismertetni a környezetbarát anyagok, techno-
lógiák fontosságát. 
 ● Kialakítani a környezetvédelmet, a munkavédelmet, a biztonságtech-
nikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot. Képesek 
legyenek szakmájuk káros környezeti hatásainak csökkentésére, elke-
rülésére. 
 ● Tanulóink számára természetes legyen a takarékos anyag-, víz és ener-
gia felhasználás.
 ● A szelektív hulladékgyűjtés beindítása.
 ● Ismerjék meg a szakmájuk veszélyes hulladékait és kezelésükre vonat-
kozó szabályokat. 
 ● Törekedjenek a munkájuk során keletkező maradékok, hulladékok fel-
használására, újrahasznosítására.

 — - Milyen lehetőségei vannak az intézménynek környezet-
tudatos gazdák, mezőgazdasági szakemberek felkészítésére?

 —  Képzési területeink a mezőgazdaság ágazatban: gazdaképzés, csalá-
di gazdálkodóképzés, állategészségügyi technikus és mezőgazdasági technikus 
képzés.  Az agrárgépész ágazatban mezőgazdasági gépész, gépésztechnikus, 
gépjavító képzések folynak. 
A felnőttképzés területén is jelentős szerepet vállal az intézmény. Az Aranyka-
lászos gazdatanfolyamaink a legnépszerűbbek, mert ez a végzettség szükséges 
a földvásárláshoz és az agrártámogatás igényléséhez. Mi más képzőktől eltérő-
en igyekszünk valóban hasznosítható tudást adni a hozzánk jelentkezőknek, a 
képzéshez rendelkezésünkre áll a megfelelő infrastruktúra, tanüzemünkben a 
tanulók gyakorlati szinten is elsajátíthatják a szükséges ismereteket a növény-
termesztés, állattartás területén.
A 80 órás növényvédelmi tanfolyamot, melyhez a helyszínt iskolánk biztosította, 
igen nagy érdeklődés követte hiszen az egyik legfontosabb témakör a gazdálko-
dó ember számára, hogy milyen permetszereket és milyen mennyiségben hasz-
náljon.Sikeres vizsga után kérelmezheti a II. és III. forgalmi kategóriájú növény-
védő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az úgyne-
vezett „zöldkönyv”-et kapja meg, melynek érvényessége 5 év.
Törekvésünk, hogy aki az intézmény falait átlépi, bármelyik képzési területün-
kön tanuljon is, napi szinten találkozhasson a környezettudatos intézkedésekkel, 
berendezésekkel,életmóddal.

 — - Mit visznek magukkal a kikerülő fiatalok a fenntartható 
gazdálkodás elérése érdekében?

 —  Elsősorban alátott mintátviszik magukkal,az őketkörülvevőkörnyezeti 
hatásokat, azt a miliőt, ami körülveszi őket a diákéveik alatt. Mindazt jól bevé-
sik emlékezetükbe, amit maguk is tevékenyen, a gyakorlati képzéseken kipró-
bálhattak vagy megvalósíthattak. Arra bizonyára jobban fognak emlékezni, mint 
magára az elméleti anyagra.
 — Milyen technológiákat vagy technikai vívmányokat ismerhet-
nek meg a tiszta jövőkép kialakítása érdekében?Látnak-e min-
tát az intézmény berkein belül a korszerűsítésre, takarékosságra, 
helyes vízgazdálkodásra?
 —  Például tavaly valósult meg a II-es kollégiumban  a KEHOP 5.2.2 pályá-
zat keretein belül a hőszigetelés, ablakcsere és a  napelemes rend-
szer kiépítése, ami jelentős megtakarítást eredményez. Ennek hasz-
nosságát, energiatakarékos voltát testközelből tapasztalhatják a diákok. 
A LED izzók használata is takarékoskodást eredményez.  A helyes víz-
gazdálkodásra is láthatnak mintát a tangazdaságban használatos saját 
kutunk kapcsán. A kollégiumban pedig automata nyomógombos csapte-
lepeket szereltünk fel, hogy mindenki saját maga is megtanulja a vízzel 
való takarékos bánásmódot. Ha már a vízről beszélünk, azt is fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy az intézmény konyháján saját víztisztító rend-
szer biztosítja számunkra az egészséges, tiszta ivóvizet. Saját tüzivíztá-
rozónk van, ami tűzvédelmi szempontból is előnyös.
A tangazdaságunkban a permetezést minimálisra csökkentettük. Csak 
a legszükségesebb esetekben permetezünk, akkor is lebomló szerekkel 
az integrált növényvédelem jegyében.Talán már sokaknak mond valamit 
a kifejezés: Phylazonit baktériumtrágya, melyet a tangazdaságunkban a 
talajminőség javításához használunk.
 — Mindezek az ötletek megvalósíthatókkicsiben is, a majdani csa-
ládi gazdálkodásaikban?
 —  Épp ez a célja az iskolavezetésnek, hogy mintát szolgáltatva, a jó példa-
erejével fejlessze a diákok környezettudatos gondolkodását.
 — Milyen projektekben, pályázatokon vehetnek részt a diákok interak-
tív módon?
 — Elnyertük az „ Örökös Ökoiskola”  címet. Nem csak mi, a gesztorintéz-
mény, hanem mindegyik tagintézményünk (Mátrafüred, Szentes, Péter-
vására) is. A mi iskolánkban jelenleg Maráczi Mónika tanárnő koordinál-
ja ezt a munkát, igen sokrétű tevékenységgel, rendezvények, bemutatók 
szervezésével akollégák közreműködésével.
Néhány példát említenék:
A TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósulását követően, annak folytatásaként 
működik az EGÉSZSÉGNAP és a SPORTNAP.Az Egészségnap keretein 
belül bemutatjuk tanulóinknak az egészséges táplálkozást, az E-számok 
jelentését, az Öko-lábnyom készítését, ötleteket adunk a helyes táplál-
kozáshoz.Az E-számok ismerete nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, mit 
vegyünk le az élelmiszer boltok polcairól, a helyes táplálkozás alapelveit 
táplálékpiramis készítésén keresztül sajátítják el diákjaink.
A Tesco-ökocirkáló pályázattal a kimondottan hátrányos helyzetű tanu-
lókból álló szakköröseink saját maguk készítenek komposztálót, főznek 
és kertészkednek
A konyhánkon és a büfében a saját tanüzemünkben vagy a helyi gazdák 
által megtermelt zöldséget, gyümölcsöt részesítjük előnyben. 
Minden tanévben ÖKO-napot tartunk, a fenntarthatósági témahét kere-
tein belül bekapcsolódtunk az országos „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” akcióba is.

Tanulóink gondoskodnak a virágágyások beültetéséről, gondozásáról 
Jóba Andrea tanárnő irányításával, illetve segítenek az iskola környeze-
tének rendben tartásában is.
A motiváltabb diákok szakkör keretében sörös dobozokból „sörkollektort” 
készítettek,madáretetőket barkácsoltak.
Évente kétszer papírgyűjtést szervezünk, a PET palackok gyűjtése is 
állandósult nálunk. Saját elemgyűjtőnk is van,hogy diákjaink megtanul-
hassák a veszélyes hulladékkal való bánásmódot.
Aquaponiás rendszerünk nagyon népszerű az aulában, sok kisgyermek 
jár be az iskolába megnézni a halainkat.
Atomerőműben, vízerőműben, szélerőműben és szennyvíztelepeken is 
jártunk diákjainkkal, ahol megismerkedtek a napelemes rendszerrel, a 
napkollektorral kombinált aszaló berendezés működésével és a geoter-
mikus energia felhasználási lehetőségével.Bemutató kamionban, inter-
aktív módon ismerkedhettek a diákok a vízerőmű és atomerőmű műkö-
désével.
Tanüzemünkben is szigorúan betartjuk a környezetvédelmi előírásokat, 
mind  a trágyatárolás, mind a takarmányozás területén.
 —Az újrahasznosítás/recycling/ lehetősége apró dolgokra is 
vonatkozik. Milyen ötleteik voltak a fiataloknak?
 — Sok kortárs művész használ fel újra hulladékká vált tárgyakat alkotásai-
ban, ennek neve „recycling art”. Tanulóinkat is foglalkoztatja az újrahasz-
nosítás lehetősége, például PET - palackokból pilletraktort készítettek, 
mellyel díjat is nyertek.
 —-  Ez az intézmény a város közepén eléggé szem előtt van, mégis 
most az az érzésem, hogy mi lakosok el sem tudjuk képzelni, mi 
minden történik a falakon belül, illetve kint a munka -területeken…
 —  Sőt, távolabbra is tekinthetünk: Tanáraink hazai és külföldi tanulmányu-
takat készítenek elő a diákok számára. Országos méretű rendezvénye-
ket látogatunk, mint például az OMÉK és az  AGROMASH EXPO Buda-
pesten. Partner iskolánk az ausztriai „FachschuleGrabnerhof”. Fiataljaink 
a minden évben lebonyolított egy hetes tanulócsere során Stájerország 
szívében tanulmányozhatják a korszerű takarmányozást, ahol a takar-
mány kiegészítők helyett a zöldtakarmányozás kerül előtérbe.
 Az Erasmus + pályázatnak köszönhetően diákjaink 2017 nyarán Finn-
országban tölthettek el 3 hét szakmai gyakorlatot. 2019. nyarán Ausztri-
ába mehet 15 tanulónk 3 hetes szakmai gyakorlatra.Kettesével kerülnek 
egy-egy gazdához,ahol  a gazdálkodás minden lépését megismerhetik. 
Szakmai világlátásukat növelő lehetőség ez. Mellesleg igazi nyelvgya-
korlást is jelent számukra.2020. nyarán pedig egy csoport Ausztriába, 
egy csoport újra Finnországba utazhat a 3 hetes szakmai gyakorlatra. 
A tanulók mellett a tantestület is folyamatosan részt vesz az Erasmus 
programokban. Finnország után augusztusban Grabnerhofba és környé-
kére látogatnak tanáraink, hogy szakmai ismereteiket a takarmánykiosz-
tó robot működésének megismerésével bővítsék.
Határtalanul pályázat keretein belül 40 diákkal voltunk Erdélyben, a Kéz-
divásárhelyen lévő Apor Péter Szaklíceumban, amellyel partneriskolai 
kapcsolatunk van. Öt napot töltöttünk Székelyföldön, nagyon szép élmé-
nyeket gyűjtöttünk.
Ha már az élményeknél tartunk, talán apróság, de nagyon kedveltek a 
diákok körében a helyi szervezésű kerékpár túrák. Erre a célra 30 kerék-
párt nyert iskolánk egy pályázaton. Tanári kísérettel délutáni sportolási 
lehetőség a túrázás.
 — Miért olyan népszerű az intézmény? Kiknek fontos, hogy ide jár-
janak?
 — A diákok többsége családi gazdaságokból jön, esetleg már a szülő is ide 
járt és abból a tudásból él meg, amit itt szerzett. Különleges tapaszta-
lat, és egyben szakmai munkánk elismerése is, hogy végzőseink részé-
re már az intézménybe érkeznek az álláshirdetések. Aki ügyes, szakma-
ilag rátermett, nagyon könnyen el tud helyezkedni, mert képzéseink nagy 
része hiányszakma. 
Nem kis büszkeséggel említeném meg, hogy a méltán híressé vált, 
Jánoshalmán gyártott Renner Traktor tervezője, dr Renner Tamás is 
iskolánkban tanult és nálunk érettségizett. De említhetnék még számta-
lan olyan egykori diákot, akik most fontos mezőgazdasági cégeknél töl-
tenek be vezető pozíciókat, vagy vezetik saját virágzó családi gazdasá-
gukat. Mi mindannyiukra nagyon büszkék vagyunk és példaként állítjuk 
őket jelenlegi tanulóink elé.
Összességében inkább úgy fogalmaznék, hogy jó referenciákkal rendel-
kező, országosan elismert iskola a miénk, melynek eredményei a tantes-
tület lendületes, magas szakmai színvonalon végzett munkáját dicsérik.
 —Gratulálok az intézmény főigazgatójának, Taskovics Péter-
nek, vezetőségének, tanárainak és összes dolgozójának 
ehhez a sokrétű, a fenntarthatóság jegyében jövőnket meg-
alapozó, kiváló munkához!  Köszönöm a beszélgetést!
Jánoshalma, 2019.április 29.

Lógó Tiborné 

Környezettudatos gondolkodás és gazdálkodásJánoshalma 
közismert intézményében:

Mezőgzadasági Szakiskola hirei

Elballagtak a végzős diákok 

A júniusi számunkban részletesen beszámolunk erről az eseményről, mely mintegy 150 ember életében hozott változást. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bioszf%C3%A9ra
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2019. május 
hónapban 
15-én lesz 
kirakodó 

vásár

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

2019. májusi akcióink!
Sertés virsli 949-Ft/kg
Aro 4 tojásos tészta 500g 249-Ft/db (498,- Ft/kg)
Márki szénsavas üdítőital 2l  95-Ft/db (47,50 Ft/l)
Arany Fácán sör 0,5l 219-Ft/db (438-    Ft/l)

Hangya ABC-ben:
Fagyasztott csíkozott marha pacal 1kg 1420-Ft)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes ! 

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Rusi-Ker Kft. dolgozói

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

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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!

Vitéz Farkas Vencel élt: 81 évet
Herczeg Istvánné  
sz: Ballai Margit élt: 67 évet
Gál László  élt: 89 évet
Szántó Lajos élt: 52 évet

Faddi Imréné  
sz: Fajszi Ilona élt: 95 évet
Horváth Lászlóné  
sz: Makai Mária élt: 85 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá
sá ból 2019. március hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti 

ügyintézését segítette, illetve temette el:

Stílus üzlet 

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407

MÁJUSI AKCIÓJA
Fürdőszobaszőnyeg szett (4 db-os):  2650.-/klt
Fém kanál vagy villa készlet (6 db-os):  250.-/cs
Gumilabda (23 cm): 200.- /db
Felfújható ugráló csacsi: 2200.- /db

Virágföldek és cserepek széles 
választékban kaphatók!

Jánoshalmán 
 Orcy utca 72 alatti  

háromszobás  
CSALÁDI HÁZ ELADÓ!

NAGY KERTTEL, 
MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 

GAZDÁLKODÁSRA 
KIVÁLÓAN ALKALMAS.

Gázfűtés, füdőszoba van,  
szennyvíz rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414

A Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:
18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

FelhívásKisállat és díszállat 
felszerelés bolt

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

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

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

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

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Játék vagy valóság? – 
Pályaválasztás a XXI. században

A gyermekek életében az egyik legmeghatározóbb döntés a megfelelő 
pálya kiválasztása. Ennek a döntésnek a megkönnyítése érdekében az 
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú „Együtt Könnyebb” komp-
lex prevenciós és társadalomi felzárkóztató program a gyermekszegény-
ség ellen projekt keretein belül Jánoshalmán évente megrendezésre 
kerül a járásban tanuló felső tagozatos diákok számára a Pályaválasz-
tási nap elnevezésű program az Imre Zoltán Művelődési Központban. 

A rendezvény elsődleges célja, hogy a gyerekek átfogó képet kap-
janak a továbbtanulási lehetőségekről és ezáltal képességeiknek és 
érdeklődési körüknek megfelelő foglalkozást tudjanak választani. A 
résztvevők nyolc középfokú oktatási intézménnyel ismerkedhettek meg 
részletesebben. 

Ez mellett a pályázat az úgynevezett „szakmapróba napok” keretein 
belül lehetőséget ad az iskolások számára arra is, hogy üzemlátogatá-
son vegyenek részt a járás területén működő nagyobb cégek és tangaz-
daság telephelyein, mely alkalmak során a géppark megtekintése mel-
lett az egyes munkafolyamatokba is bepillantást nyerhettek a mezőgaz-
daság és ipar iránt érdeklődő fiatalok. 

A 7. osztályos tanulók részt vehetnek továbbá a Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
szervezésében megvalósuló bemutató órákon, melyek során a szakta-
nárok öt héten keresztül öt szakma rejtelmeibe kalauzolják a diákokat, 
alkalmanként kettő tanóra időtartamban. 

A program az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalmi felzárkóztató program a 
gyermekszegénység ellen projekt 
keretein belül valósult meg.

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Egy bizonyos 
szint fölött, nem 
süllyedünk egy 

bizonyos szint alá…

Az önértékelést úgy lehetne a leginkább leírni, mint egy elége-
dettséget saját magunkkal szemben, valamint, hogy tisztában vagyunk 
saját értékünkkel.

Az önértékelésről számos meghatározás és feltételezés született. Volt, 
aki általános személyiségvonásként határozta meg; és az egyén saját 
értékének a felbecsüléseképp. Mások szerint az önbecsülés az önérté-
kelés következménye. Az önértékelés szintje az önbecsülés szintjének 
elsődleges meghatározója, amely egyaránt reflektál a személy érzései-
re önmagával kapcsolatban és az önelfogadásra.  Ennek fogalmában az 
emberek úgy gondolják magukról, hogy sikeres, értékes, tehetséges és 
fontos egyének. A pozitív önértékelés azt jelenti, hogy a személy teljes 
mértékben elfogadja és értékeli önmagát, valamint képes saját magának 
stabil támaszt nyújtani.

Összegezve tehát az önértékelés azt jelenti, hogy az emberek hogyan 
és milyen módon gondolkoznak saját magukról, mennyire vannak meg-
elégedve saját magukkal és teljesítményükkel, milyen érzéseik vannak 
különböző státuszaikkal kapcsolatban, és végül, hogy milyen erősségű a 
kapcsolat az egyén ideális és valós énje között.

Tulajdonképpen az „én” és a fentiekben már említett „ideális én” közöt-
ti távolság határozza meg leginkább az önértékelés milyenségét. Haté-
kony és cselekvésre motiváló hatása van, ha a két én közt a távolság, ez 
a táv jelenti azt, amikor az egyén egy egészséges önértékeléssel rendel-
kezik, és többnyire reálisan látja saját magát és környezetét.  A két szél-
sőséges pont, ha túl nagy vagy túl kicsi a távolság. Az előbbi esetén az 
egyénnek nagyon alacsony az önértékelése, abszolút negatív a kisugár-
zása és reménytelennek érzi önmagát és a helyzetét is. Az utóbbi eset-
ben, vagyis ha a távolság kicsi az ideális én és a valós én között, már 
szélsőségesen pozitív önértékkel jár együtt, valamint azzal, hogy az sze-
mély szinte már teljesen tökéletesnek és kiválónak értékeli saját magát. 

Fontos tudni, hogy az alacsony önbecsülés érzelmi zavarodottságot 
okozhat, amely akár több bűncselekményhez is vezethet, különösképpen 
fiatalkorban, ám ezzel szemben azon személyek, akik magas önértéke-
léssel rendelkeznek, sokkal pozitívabban ítélik meg önmagukat és több-
nyire optimistán viszonyulnak az őket körülvevő világ felé.

Ha Mostanában csorbult az önértékelése, vagy értéktelenebbnek 
és kedvetlenebbnek érzi magát a szokásosnál, és szeretné, ha vala-
ki meghallgatná, bátran keressen bennünket telefonon: 

06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda 
Lelki  Egészség Központ

dr. Horvát-Militityi Tünde –  pszichológus

Hangya Fruzsina  –  mentális egészségfejlesztő 

Az öregedést 
leghatásosabban 
gátló tényezők közé 
tartozik az egész-

séges táplálkozás, amit sosem késő elkezdeni.
Az energiaszükséglet 30 és 80 éves kor között 

csaknem egyharmadával lesz kevesebb. A szer-
vezet életfunkcióinak fenntartásához kevesebb 
energia szükséges. Csökken a fizikai aktivitás. 
Ennek hátterében csont- és izületi betegségek, 
szív- és érrendszeri problémák és más krónikus 
betegségek állhatnak. 

Ilyenkor egészségmegőrző étrendre kell kon-
centrálni. Az étrend legyen változatos. Napi 
rendszerességgel tartalmazzon gabonaféléket, 
zöldségeket, gyümölcsöket, továbbá tejet és 
tejterméket, sovány húsokat, húskészítménye-
ket. Hetente 1 alkalommal halat, maximum 3-4 
db tojást kell fogyasztani. Száraz hüvelyest 10 
naponta egyszer, időnként olajos magvakat, 
édességet csak főétkezéshez. 

Az életkor előrehaladtával csökken a sós és 
édes íz iránti érzékenység. Így egyre több sót 
és cukrot használnak. A túlzott sóbevitel fokoz-
za a magasvérnyomás kialakulásának veszé-
lyét. Érdemes kerülni a sózást, hiszen ételeink 

nagy része már tartalmaz sót (konzervek, saj-
tok, kenyér stb.).   

Az édességek, cukros táplálékok energiában 
gazdagok. Elhízáshoz vezethet túlzott haszná-
latuk, és nem utolsósorban a fogak romlásának 
veszélye is nagyobb lehet. Ha egészségi állapo-
tuk nem indokolja, nincs szükség tiltásra. Érde-
mes azonban a nagy zsírtartalmú vajkrémes 
sütemények helyett inkább gyümölcsös, túrókré-
mes finomságokat fogyasztani. Édességet friss 
gyümölcs elfogyasztásával is lehet bevinni a 
szervezetbe.   

A foghiány, az elégtelen rágás miatt az ételek 
sokáig főnek, hogy „ jó puha legyen”. Így viszont 
a vitamintartalom is csökken. Főleg ha  a főzővíz 
is kiöntésre kerül, akkor a vitamintartalom csök-
kenés mellett még az ásványianyagtartalom egy 
részének elvesztését is eredményezi. Idősebb 
szervezet rosszabbul alkalmazkodik a vitaminhi-
ányhoz, elégtelen táplálékbevitelhez.  

Sok C vitamin és béta- karotin van a friss zöld-
ségekben, gyümölcsökben. E-vitamin a növényi 
olajokban, magvakban, tejben, tejtermékekben 
található. Jelentős szelén tartalmúak a húsok, 
tengeri halak, belsőségek, hagyma. B1 vitamint 
sok táplálék tartalmaz (máj, élesztő, gabona-

magvak). B2 és D vitamin a tejben, tejtermékben 
van bőségesen. B12- vitamint a húsok, húské-
szítmények, belsőségek tartalmaznak.

A zöldségek, gyümölcsök és a teljes kiőrlésű 
lisztből készült termékek napi fogyasztása fon-
tos, mert a napi 20- 30 g rost főleg ezekkel az 
alapanyagokkal kerül a szervezetbe. A rostbe-
vitelnek elsősorban a székrekedés megelőzésé-
ben van szerepe, mely ebben a korosztályban 
gyakori probléma, a renyhébb bélműködés és a 
csökkent fizikai aktivitás miatt.  

A szervezet víztartalma korral előrehalad-
va csökken. Az újszülött szervezete átlagosan 
70, a felnőtté 60, míg az idős emberé 50 száza-
lék vizet tartalmaz. Napi 1,5-2 liter folyadék elfo-
gyasztása szükséges ahhoz, hogy a szervezet 
folyadékigényét kielégítsük. Idős korban komoly 
gondot jelenthet, hogy a szomjúságérzet is csök-
ken. Akkor is kell inni, ha nem vagyunk szomja-
sak. Folyadékpótlásra legalkalmasabb a víz, a 
gyógynövénytea, a gyümölcstea, a friss citrom-
mal készült limonádé, a natúr zöldség- és gyü-
mölcslevek.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A d ietet ikus  tanácsa i
Nagyszülőként is egészségesen

2019.03.28.

Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ 
nonprofit közhasznú kft.

Sajtóközlemény
JÁRÁSOKAT ÖSSZEKÖTŐ HUMÁN 

KAPACITÁS FEJLESZTÉSE
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Köz-

hasznú Kft. az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fej-
lesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elneve-
zésű konstrukció keretében 73,07 millió Forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el. A projekt keretében egyrészt az egészségügyi 
szakdolgozók képzése, továbbképzése a cél a minőségi egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, más-
részt a jánoshalmi gyerekek/tanulók személyiség- és kompeten-
ciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő 
programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása, 
kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók 
bevonására.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosítószámú „Járásokat ösz-
szekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” 
című projekt kedvezményezettje Bácsalmás Város Önkormányzata, az 
elnyert támogatás összege 499,904 millió Ft. A projekt megvalósítása 
konzorciumban történik, amelynek tagja többek között a Jánoshalmi Kis-
térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft is.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ által elnyert 73 millió 
Forint európai uniós támogatás kapcsán a járóbeteg-szakellátó központ 
dolgozói egyéni, helyben hiányzó szaktudásnak megszerzésére irányuló 
és kompetenciafejlesztő képzéseken vesznek részt. 

A projekt keretében továbbá a jánoshalmi tanulók részére megvaló-
sításra kerülnek a tudatos pénzügyi magatartás kialakítását támogató 
(Cash-flow kurzus, Takarékoskodj!), a fenntartható fejlődéssel kapcso-
latos ismeretek bővítését és az öko-tudatosság fejlesztését szolgáló 
(Öko-tábor), a tanulási részképesség (Tanulásmódszertan kurzus) és 
élményalapú módszerek segítségével digitális kompetencia, eszköz-
használat (Digitális kompetenciafejlesztés) fejlesztő programok, vala-
mint egészségfejlesztési akciók keretében az életvezetési ismeretek 
átadására, a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelő-
zésére és a káros szenvedélyektől mentes, egészséges életvitel 
igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására 
fókuszáló nagyelőadások.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.02.01.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021.01.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

M E G H Í V Ó
A Jánoshalmi Gazdakör Egyesület Szent Orbán Napi ünnepsége

 2019. május 24-én (pénteken) 17 órakor kerül megrendezésre az Orbán szobornál.
Hívunk és várunk minden jánoshalmi lakost határunk védőszentjének ünnepén, és ott együtt 
kérjük, óvjon Bennünket minden természeti csapástól.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényünkre!
Az ünnepség után tagjainkat állófogadásra hívjuk a Gazdakör székházába! 

Gazdakör Elnöksége

A város Észak-Nyugati részén az áramszolgáltató jelentős fejlesztéseket 
végez az elektromos hálózaton. Trafó csere, vezetékek cseréje, és amint a 
képünkön is látszik, magas feszültségű villany oszlop cseréjére is sor került 
a Botond és Mészáros Lázár utcák találkozásánál. Új betonoszlopok sora-
koznak Széchenyi és Jókai utcák egyes részein. 

A szolgáltató ezúton is köszöni a lakosság türelmét, a több napon át tartó 
áramszünetek okozta kellemetlenségek miatt. Az elektromos szolgáltatás a 
munkálatok befejezésével jobb minőségű lesz ezen a környéken.

Villanyhálózat-fejlesztés
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A május 1-én megtartott teremlabdarúgó tornáról íródott cikk, elsősorban 
nem a fociról fog szólni! Hanem arról az összefogásról, ami lehetővé tette, 
hogy a Városgazda Kft által szervezett majálison egész napot betöltő prog-
ramot tudjunk biztosítani kicsiknek és nagyoknak egyarát!

Az alapötlet az volt, hogy szervezünk egy focitornát a sportcsarnokba, hogy 
mozgásra, kikapcsolódásra adjunk lehetőséget! Ehhez biztosítottunk volna 
sátrakat, padokat, asztalokat! Juhász Zsolt, a Városgazda Kft ügyvezetője 
kitalálta, ha már majális, akkor szervezzünk légvárat és ebédet a csapatok-
nak és mindenkinek, aki eljön a sportcsarnokba kikapcsolódni ezen a napon! 

Ezután Pethő Zoltán vállalkozó felajánlotta a segítségét - amit egyéb-
ként, már többször is megtett-, és vállalta, hogy finanszírozza az egész-
napra elegendő híres és nagyon finom macskanyomos tarhonyát, ami-
ből mindenki fog tudni enni! A főzésről Kiss Pista bácsi gondoskodott, 
ami garancia volt, hogy mindenki megnyalja mind a 10 ujját az iga-
zi jánoshalmi étel után és senki ne menjen haza éhesen! Így, már kez-

dett összeállni a program! A Máltai Szeretetszolgálattól Görhöny Kata-
lin keresett meg, hogy ha már ilyen program van nálunk, akkor Ő tud 
segíteni csillámtetoválásban, úgy, hogy az alapanyagot is biztosítják!  
A Szent Anna Katolikus Iskola és Óvoda, Kaszás Eszter és Szabóné Tettin-
ger Adrienn jóvoltából biztosították az arcfestékeket és az arcfestést! Miu-
tán kialakult a program, a Jánoshalmi Önkormányzattól Czeller Zoltán Pol-
gármester Úr felhívott, hogy segítenek a programszervezésben és anya-
gi támogatást is biztosított, hogy az általunk megálmodott nap zökkenő-
mentesen létrejöhessen. Végül pedig Ispán György jelentkezett, hogy egy 
kis bohóc műsorral színesíti a napot, hogy a gyerekek arcára még több 
mosolyt varázsoljunk!

És a gyerekek meg is érkeztek játékra éhesen, hogy fáradhatatlanul bir-
tokba vegyék a hatalmas légvárakat. Az arcfestésnél és a csillámtetoválás-
nál folyamatosan álltak sorba a gyerekek, hogy kedvenc állat és mesefigurá-
ikat Eszter néni, Adri néni vagy Kata néni megvalósítsa kívánságuk szerint! 
A délelőtti focitorna nagy izgalmakat tartogatott, hiszen nem volt veret-
len csapat és csak az egymás elleni eredmény miatt lett első az L-me 
csapata, akik a Haris Tüzépet előzték meg, míg a bronzérem sorsa is 
egy hajszálon múlott, amit végül a Harmadnaposok szereztek meg! 
A torna legjobb kapusa: Torma Dávid (Esély a Kúpra) lett

A gólkirály: Libor Attila (L-me) – 6 találattal
A legjobb játékos Becze Flórián (Bőrszalonna)
A kupa krónikájához tartozik, hogy majdnem minden meccsen egy gólos 

különbség született, tehát nagyon szoros izgalmas meccseket izgulhattunk 
végig. Kiemelkedett ezek közül a végül kupát megnyerő L-me összecsa-
pása az Esély a Kúpra csapatával, ahol utóbbi csapat 7:6-ra múlta felül a 
borotai alakulatot egy feledhetetlen mérkőzésen!

A sok vidám gyermekarc láttán a napocska is kisütött és kellemes idő-
ben sétálhatott haza mindenki a sportcsarnokból, még ha fáradtan is, de 
élményekkel teli, ami nem jöhetett volna létre Juhász Zsolt, Czeller Zoltán, 
a Városgazda Kft, A Jánoshalmi Önkormányzat, Pethő Zoltán vállalkozó, a 
Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Anna Katolikus Iskola és Óvoda, Kiss Ist-
ván és Ispán György nélkül . Hálás köszönet nekik, hogy önzetlen segítsé-
gükkel egy igazán vidám és programgazdag majálist tudtunk varázsolni a 
jánoshalmi lakosoknak!

Majális, foci, légvár, arcfestés, ingyen ebéd, összefogás!



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2019. május 15. oldal

április 7.
Megyei I.o mérkőzés

Jánoshalmi FC – Szabadszállási SE 6:1 (3:0)

Gólszerzőink: Stojanovic Milos2 , Balázs Dávid Mihály, Andelic Nemanja, 
Harnos Zoltán Dániel, Jeszenszky Roland
Nenad Florin vezetőedző: Gratulálok a csapatnak. Azt hiszem a mai napon 
a közönség jól szórakozott.

U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Szabadszállási SE  16:2 (9:1 )

Gólszerzőink: Nemes Martin 4, Tusori Lajos Gergő3, Hercz Dániel Zoltán3, 
Csipkés Ábel, Strobán Dániel, Délceg Dusán, Kiss György, Szász Roland
Fenyvesi Ferenc edző: Az első perctől mi irányítottuk a meccset,s csak a 
gólarány volt kérdés . Gratulálok a fiúknak.

április 13
Jánoshalmi FC – Érsekcsanádi KSKE 0:0

Fenyvesi Ferenc edző:-Sajnálom a kihagyott helyzeteket. A srácok bizto-
san levonják a tanulságot.

április 14.
Megyei I.o. mérkőzés

Harta – Jánoshalmi FC 2:1 (1:0)
Gólszerzőnk: Farkas Pál
Nenad Florin vezetőedző: A futballt gólra játszák. Ma ezzel adósak voltak 
támadóink. Sajnálom.

U-19 mérkőzés
Harta-Jánoshalmi FC 2:1 (1:0)

Gólszerzőnk: Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc edző:- Sajnos ellenfelünk jobban akarta a győzelmet.

április 20
U-16 mérkőzés

Kelebia – Jánoshalmi FC 1:5 (1:3)
Gólszerzőink. Pálfi Norbert 2, Gyepesi Erik, Dobi Áron, Pálfi Norbert, Sep-
si Zsombor László
Fenyvesi Ferenc edző: Ma jól játszottunk és függetlenül az ellenféltől kivá-
lóan működtek a csapatrészeink.

április 21.

Megyei I.o. mérkőzés
Jánoshalmi FC – Akasztó 4:0 ( 0:0)

Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel 3, Stojanovic Milos
Nenad Florin vezetőedző: Az első játékrészben fölényünk meddő volt, de 
már akkor is látszott: ellenfelünk nem fogja végig tartani magát. Szép táma-
dások futottak a második félidőben, melyek végül 4 gólt eredményeztek. 
Csapatom jól játszott. Harnos Zolival nem tudtak mit kezdeni az Akasztó 
védői. Az ellenfél szurkolói viszont botrányosan viselkedtek.

U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Akasztó 7:2 (1:2)

Gólszerzőink: Tusori Lajos Gergő 2, Nemes Martin 2, Szász Roland, Tóth 
Róbert, Hercz Dániel Zoltán
Fenyvesi Ferenc edző:- Gratulálok csapatomnak. Megmutatta, hogy van 
tartása. Ez győzelmet eredményezett.

április27
Megyei I.o. mérkőzés

Kelebia-Jánoshalmi FC 0:7 (0:3)
Gólszerzőink: Farkas Pál2, Jeszenszky Roland 2, Maravic Zdravkó, Dorde-
vic Slobodan, Balázs Dávid Mihály
Nenad Florin vezetőedző:- Csupán a győzelem aránya volt kérdés. Persze 
a jövő héten Kalocsa ellen nehezebb dolgunk lesz.

U-19 mérkőzés
Kelebia-Jánoshalmi FC 0:1 (1:0) 

Gólszerző Nemes Martin
Fenyvesi Ferenc edző:- A vártnál nehezebb győzelmet arattunk. A lényeg, 
hogy megvan a 3 pont.

04:28
U-16 mérkőzés

Jánoshalmi FC- Bácsalmás 2:1 (1:0)
Gólszerzőink: Csáki Dániel, Pálfi Norbert
Fenyvesi Ferenc edző:- Csapatom biztató játékkal szerezte meg a  3 pontot
Gratulálok a fiúknak.

A JFC következő hazai  mérkőzése : május 5-én 17.00-kor  lesz, mely a 
végső helyezések szempontjából nagyon fontos.

A Dr Fenyvesi Máté Sportcsarnok 40 éves fennállása alatt, a tavalyi 
évben került előszőr megrendezésre az egyérintő bajnokság

A futballszeretők megismerkedhettek a labdarúgás egy alternatív for-
májával, ahol két játékos játszik kettő játékos ellen 40x20 méteres 
pályán kézilabdakapukra. A pálya mérete és a csapatok létszáma miatt 
nagyon sok mozgást igényel a játék, gyorsan kell jó döntéseket hoz-
ni, pontosan kell passzolni és kapura lőni, valamint váratlan megoldáso-
kat kell kivitelezni annak a párosnak, aki szeretné megnyerni a kupát. 
Miután a szabályokat lefektettük, meghirdettük a kupát. Készítettünk 
egy kis videót, ami bemutatta a játékot. Mivel ez teljesen új dolog a 
sportcsarnok fennállása óta, nem tudtuk, hogy hány csapat jelent-
kezésére számíthatunk. Szerencsére a promóció jól sikerült és 10 
csapat adta le nevezését húsvét hétfőjének délutánjára, amikorra a 
kupát terveztük. Délelőtt még mindenki el tudott menni locsolkod-
ni és délután extra energiával feszülhettek egymásnak a csapatok. 
A torna érdekessége volt, hogy egy játékvezetőt alkalmaztunk, aki csak a 
kétes szituációkat döntötte el, alapesetben a pályán lévő csapatok egyez-
tek meg a helyes ítéletről! Olyannyira sportszerűek voltak a csapatok, hogy 
a játékvezetőnek szinte nem is kellett beleszólni a mérkőzésekbe. A kupát 
végül Gieszinger Péter és Farkas András páros nyerte meg.

A tavalyi év sikerességén felbuzdulva, idén ismét meghirdettük a II. 
Egyérintő kupát, hogy az ünnepek alatt elfogyasztott étel és italmennyisé-
get kicsit ellensúlyozzuk egy kis mozgással és szórakozással.

A kupa hasonlóan jó hangulatban telt, mint tavaly! 20-30 néző is bejött a 
sportcsarnokba és izgulhatta végig a kiélezett végjátékot, ugyanis a kupa 
az utolsó mérkőzésen dőlt el. Méghozzá úgy, hogy három csapat azonos 
pontszámmal állt az élen és végül a jobb gólkülönbség kedvezett a Simity 
Zoltán – Fekete Sándor párosnak, akik ezzel megszerezték a bajnoki címet, 
megelőzve a tavalyi bajnok Gieszinger Petiéket.

Hajdú Hunor próbál előnyös helyzetbe kerülni

Elmondhatjuk, hogy nem csak a húsvét hétfőjének délelőttje, de a dél-
utánja is hasznosan telt! Nem csak azért, mert mozgással töltöttük a napot, 
hanem mert egy érdekes és izgalmas játékot játszottunk, új sportembere-
ket ismertünk meg és saját magunkat is próbára tehettük! Biztatni tudunk 
minden fiatalt és futballszeretőt, hogy a jövő évi egyérintő kupán nevez-
zen, próbálja ki a játékot, mert biztosan meg fogja szeretni és mint tudjuk, 
a mozgás öröm!

Hegedűs Máté és Farkas András párharca

Zentay Viktor harcol a labdáért a tavalyi bajnok ellen

Faddi Szabolcs 
 közterület-felügyelő 

telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

A JFC áprilisi 
eredményei 

Húsvét hétfőn is  
pattogott a labda a sportcsarnokban

2019. április 27.-én Budapesten zajlott a XX. Országos Szentjános-
bogár Métabajnokság. A Jánoshalmi Méta Téma a felnőtt korosztályban 
versenyzett, ahol idén 13 csapat mérettette meg magát. Az idei mezőny 
nagyon felkészült és erős csapatokból állt, mind méltók voltak a bajnoki 
címre. Nagyon nehéz mérkőzések elé néztünk. A csoportunkat megnyer-
ve fordultunk a célegyenesbe, ahol az elődöntőben mindent 1 lapra feltéve 
játszottunk. A „cél a döntő”, ahol egy újabb kiváló csapat várt ránk, és bár 
az erőnk végét jártuk, nem adtuk fel, összeszedtük magunkat, és az utolsó 
cseppet is kipréselve magunkból 5 pontos győzelmet arattunk.

Nehéz verseny volt, de a csapat összetartásának és koncentráltságá-
nak hála mind a 8 találkozónkat sikerrel zártuk, és idén is kivívtuk mind a 
bírók, mind a versenytársak elismerését.

A 2019-es bajnokcsapat névsora: Faddi Adrienn, Katona Nikolett, Rusu 
Andrada Georgina, Tapody Réka Orsolya, Lakatos Gergely, Mészáros 
Barnabás, Mészáros Sándor Dániel, Somogyi Dávid, Szabó Martin Barna-
bás, Szécsi Árpád, Székely József, Virág Attila.

A részvételünk a Jánoshalmi Gyerekesély Program keretében való-
sult meg.

Országos bajnok a  
Méta Téma

Viktória Söröző 
LOTTÓZÓ 

Gyere játssz és frissülj fel nálunk ahol 
kellemes környezetben adhatod fel 

fogadásaidat!
Egy kávé vagy finom ital mellett felpezs-
dülhetsz  amíg élő fogadásod eredményé-

re várakozol!
            Szolgáltatásaink:                                    

 ♣ Lottó és Sportfogadások 
 ♣ Mobil egyenleg feltöltés   
 ♣ Szerencsekártya feltöltés                         
 ♣ Meccsközvetítések  
 ♣ Interaktív eszközök  
 ♣ Free WIFI
 ♣ Parkoló
 ♣ Állatbarát hely

Nyitvatartás: 
Hétfő-Péntek: 5:30-22:00

Szombat: 06:00-22:00
Vasárnap: 07:00-22:00

6440 Jánoshalma,
 Halasi u. 36. 

Térj be hozzánk, legyen szerencsénk! 
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S. I. jánoshalmi lakos tett felje-
lentést ismeretlen tettes ellen, aki  
2019. január 19-én 22:30 és 23:00 
óra közötti időben édesanyja által 
lakott lakóház udvarába kerítés 
átmászás módszerével bement. Az 
udvarról nyíló konyha ablakát betör-
te, annak ajtaját kinyitotta, ott kuta-
tást végzett, de nem vitt el semmit.

Kitartó nyomozást követően a 
Jánoshalmi Rendőrőrs beosztottja 
gyanúsítottként hallgatta ki 2019. 
április 25-én B.K. helyi lakost, aki 
beismerő vallomást tett, a további-
akban szabadlábon védekezik. 

L. F. feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2019. március 25-én 
06:45 és 14:00 óra közötti időben a 
Jánoshalma, Bem József utcában 
lévő kerékpár tárolóba lezárt kerék-
párt lakat lefeszítés módszerével 
eltulajdonította. A bűncselekmény-
nyel okozott kár: 10.000 Ft, rongá-
lással: 2.000 Ft. 

Eljárás indult a Halas Pajzs 
Vagyonvédelmi Kft. biztonsági őré-
nek bejelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2019. április 17.-én 
18:40 és 19:00 közötti időben egy 
lakatlan, de riasztóval védett bel-
területi ingatlan melléképületének 
ablakát betörte és ott egy hosszab-
bítót csatlakoztatott a ház hálózati 
áramára egy konnektoron keresztül 
és a hosszabbítót a kerítésen átve-
zette a szomszéd ház udvarára. A 
riasztó jelzése miatt lopási kár nem 
történt, azonban kb.  10.000 Ft ron-
gálási kár keletkezett.  

Ez utóbbi két bűncselekmény 
elkövetésével K.D. helyi lakos gya-
núsítható megalapozottan, aki a 

kihallgatása során elismerte azok 
elkövetését. A nyomozati iratok a 
gyorsított eljárás lefolytatására a 
Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek 
megküldésre kerültek.  

Az utóbbi időben a bűnelkövetők 
előszeretettel vesznek célba lakat-
lan ingatlanokat, ahonnan könnye-
dén tudnak értékeket eltulajdoní-
tani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tiszte-
lettel kéri a lakosságot, hogy lakat-
lan ingatlanokban ne hagyjanak 
értékesebb tárgyakat, illetve hogy 
figyeljenek oda mások üresen álló 
házaira. Amennyiben pedig valami 
gyanús dolgot tapasztalnak, akkor 
azt jelezzék az éjjel-nappal hívha-
tó 20/5396499-es telefonszám-
ra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatá-
nak a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátarto-
zóinkat igyekezzünk meggyőzni 
arról, hogy a kapukat tartsák zárva 
és mielőtt azokat csengetés vagy 
kopogtatás után kinyitják győződ-
jenek meg róla, hogy ismerős érke-
zett hozzájuk és nem idegen.  

Sajnos a közelmúltban ismét tör-
tént városunkban kocsi feltörés is, 
a tapasztalat szerint az elkövetők 
az utastérben hagyott számukra 
értékesnek tűnő tárgyat, főleg tás-
kát, irattartót, pénztárcát, szerszá-
mot, műszaki cikket stb. igyekeznek 
megszerezni, sokszor a rongálással 
nagyobb kárt okozva mint magá-
val a lopással. Kérjük tehát a jármű 
tulajdonosokat, hogy az utastérben 
semmilyen tárgyat ne hagyjanak lát-
ható helyen, járműveiket pedig ne 
hagyják záratlanul az utcán még 
rövid időre sem!   

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!
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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.,  Kálvá-
ria u. 4. Téglagyár u. 32.

Óriási májusi felfrissülés
Nescafé 3in1-ben  449.– Ft
EDUSCHO Wiener Extra  kávé 250gr. 449.– Ft (1.796,- Ft/kg)
Tchibo Family kávé 250 gr. 449.– Ft (1.796.- Ft/kg)
EDUSCHO Dupla kávé 250 gr. 449.– Ft (1.796.- Ft/kg)
Pepsi Cola 2,25L 339.– Ft (151.- Ft/L) 

Az akció a készlet erejéig tart.

Anya köny vi hí rek
született:

házasságot kötött:

2019. április hónapban

Rabb Hajnalka Tímea és 
                          Bozsics Milán László

Székely Mónika és Bolvári Arnold
Iván Kitti és Falusi Ferenc

Jánoshalma Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság hívószáma: 
06-77/401-070

Ferencz Adél (anyja neve: Szűcs Gab-
riella), Schmelcz Kristóf (an.: Csiszár 
Éva), Czimber Zsombor Márk (an.: 
Herke Mónika), Molnár Zsombor (an.: 
Sódar Melinda), Rostás Adrián Dominik 
(An: Rostás Nikolett), Szem Martin Bol-
dizsár (an.: Szabó Zsuzsanna)

Rendőrségi hírek

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2019. április 7-től (vasár-

naptól) az alábbi országos és regionális autóbuszvonalakat érintő menet-
rend módosításokat vezeti be:

5306 Kalocsa –Hajós –Jánoshalma –Bácsalmás autóbuszvonalon
201 sz. járat(Hajós, aut. vt. indul ⊗8:05 óra, Jánoshalma, vá. érkezik 

⊗8:55 óra) meghosszabbított útvonalon Kalocsa, aut. áll. megállóhelytől 
közlekedik, Kalocsa, aut. áll. indul ⊗7:35 óra Hajós, aut. vt. érkezik ⊗7:59 
óra, Hajós, aut. vt. indul ⊗8:05 óra, Jánoshalma, vá. érkezik ⊗8:55 óra.

204 sz. járat (Jánoshalma, aut. áll. indul ⊗12:15 óra, Hajós, aut. vt. érke-
zik ⊗13:00 óra) meghosszabbított útvonalon Kalocsa, aut. áll. megállóhe-
lyig közlekedik, Jánoshalma, aut. áll. indul ⊗12:15 óra, Hajós, aut. vt. érke-
zik ⊗13:00 óra, Kalocsa, aut. áll. érkezik ⊗13:30 óra

⊗ Ezek a járatok munkanapokon közlekednek. 

Kutyák kötelező veszettség elleni oltása Jánoshalma városban, melyet
Dr. Vass István végez. Az oltás díja 3500.-Ft ebenként(féregtelenítő tabletta
árát az oltás díja tartalmazza)
2019.05.11.(szombat) 
06:30 - 07.00 óráig Attila u és Árpád u sarok
07.00 - 07.30 óráig Mészáros Lázár u és Kinizsi u. sarok
07.30 - 08.00 óráig Hét vezér tér
08.00 - 08.30 óráig Csorba u és Szegfű u sarok
08.30- 09.00 óráig Vágóhíd u és Csorba u sarok
09.00 - 09.30 óráig Vágóhíd u és Rokkant u sarok
09:30 -  10.30  óKisfaludy u 35.sz. portánál
10.30- 11.30 óráig Jókai u és Mátyás Király u sarok
11.30- 12.00 óráig Szondy u 21 sz. előtt
EBÉDSZÜNET
13.30 - 14.30 óráig Berzsenyi u 28 sz. előtt
14.30 - 15.00 óráig Széchenyi u és Jókai u sarok
15.00 - 16.00  Széchenyi u és Kapocs u sarok
16.00 - 16.30 óráig Széchenyi u Kazinczy u sarok
16.30 - 17.00 óráig Széchenyi u Szemere u sarok
17.00 - 17.30 óráig Dzsimy kocsma
17.30- 18.00 óráig Kélesi úti bolt mellett
18.00 - 18.30 óráig Kélesi út és Czobor u sarok
18.30- 19 óráig Czobor u és Csőszapa u sarok
2019..05.12(vasárnap) 07.00-07.30 óráig Deák u és Kórház u sarok
07.30- 08.00 óráig Deák u és Szemere u sarok
08.00 - 08.30 óráig Deák u és Jókai u sarok
08.30 - 09.00 óráig Kossuth u és Jókai u sarok
09.00 - 09.30 óráig Kossuth u és Szemere u sarok
09.30- 10.00 óráig Bajai u és Móra F u sarok
10.00 - 10.30 óráig Bajai u és Czobor u sarok
10.30- 11.00 óráig Bajai u és Zombor u sarok
11.00 - 11.30 Bajai u és Zenta u sarok
11.30- 12.00 óráig Bajai u és Újvidék u sarok
EBÉDSZÜNET
13.30- 14.00 óráig Bajai u és Magyar Kanizsa u sarok
14.00 - 15.00 óráig Erdő u és Akác u sarok
15.00 - 15.30 óráig Orczy u és Irányi u sarok
15.30- 16.00 óráig Orczy u és Klapka u sarok
16.0-  17.00 óráig Piac tér
PÓTOLTÁS
Jánoshalma városban 2019.05.31 (péntek) 16-18 óráig Piactér

Dr. Vass István
állatorvos

EBOLTÁS JÁNOSHALMÁN
Dr. Berta Péter az eboltást, az alább megjelölt helyeken, és 
időpontokban végzi.Az eboltás díja 3.500,- Ft, féregtelenítéssel együtt. 
A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen csak 
chippel megjelölt eb oltható.
A még nem chipezett kutyák megjelölése, az oltással együtt 
elvégezhető, melynek költsége 3.500,- Ft.
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/XI1.28/ Kormányrendelet alapján 
50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Dr. Berta Péter (06 30/278 9360) az alábbi helyszíneken olt:
2019. május 10. (Péntek) Liba kocsma 8-10 óra
2019. május 10. (Péntek) Áchim u. - Majoros u. sarok 11 -12 óra
2019. május 10. (Péntek) Fürdő u. - Téglagyár u. sarok 13-14 óra
2019. május 10. (Péntek) Remete u. - Eötvös u. sarok 15 -16 óra
2019. május 11. (Szombat) Tranzit étterem 8-10 óra
2019. május 11. (Szombat) Laktanya 11 -12 óra
2019. május 11. (Szombat) Batthyány tér - Óvoda 14-15 óra
2019. május 12. (Vasárnap) Orbán szobor 8 - 10 óra
2019. május 12. (Vasárnap) Vadgalamb u. - Előd u. sarok14-15 óra
Pótoltás május 31.-ig: A Berta Kisállat Rendelőben (6440 Jánoshalma, 
Kiss Ernő u. 117.)
rendelési időben: Hétfő 15-18 óra és Csütörtök 15-18  óra

Dr. Berta Péter 
állatorvos

CSALÁDI HÁZ ELADÓ
Jánoshalma, Tópart u. 1. sz. alatt

Érdeklődni 17 óra után: 06/20-391-8992

BÁTYAI-ÚSZÓTANFOLYAM  
INDUL 2019. VI. 25- ÉN!

„ A víz és annak használata elkíséri az egész emberi-
séget a bölcsőtől a sírig. Legjobb barátja annak, aki 
bánni tud vele, de mindenkor félelmetes ellensége 
marad annak, aki nem tanult meg úszni.” 
(Ovidius)
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