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Kitüntetések 
Pedagógus nap alkalmából János-

halma Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Jánoshalma Város Kivá-
ló Pedagógusa kitüntető címet ado-
mányozott Juhász János jánoshalmi 
lakosnak, a Déli ASzC Jánoshalmai 
Mezőgazdasági Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Kollégium tanárának, pél-

daértékű, nagyon magas színvonalon végzett szakmai 
munkájáért. 

Jánoshalma Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Jánoshalma 
Város Kiváló Pedagógusa kitüntető 
címet adományozott Rostás Róbertné 
jánoshalmi lakosnak, a Gyermeklánc 
Óvoda óvodapedagógusának példa-
értékű, nagyon magas színvonalon 
végzett szakmai munkájáért, hagyo-
mányok ápolásáért és fenntartásáért.

A  kitüntetéseket a városi Pedagógusnapon vehették 
át. Az ünnepségről a következő számunkban tudósítunk 
részletsebben. 

A minket tanító pedagógusok emlékét egy 
életen át magunkban hordozzuk. A tananyag 
agyunkban megkopik, de szívünk nem felejt. 
A legigazibb pedagógusok az utolsó percig 
velünk maradnak. Pedagógusnapon ki virág-
gal, ki egy öleléssel, ki meleg szóval köszön-
je meg e csodálatos hivatás képviselőinek, 
a jövő nemzedék nevelőinek – óvónőnek, 
tanárnőnek és tanár úrnak őszinte szeretet-
tel, hogy tanítanak, és nevelnek bennünket a 
jóra, az igazra és a szépre.
B. Radó Lili: Tanítónk c. versével köszöntöm 
a Pedagógusnapon városunk óvodapedagó-
gusait, pedagógusait, tanügyi dolgozóit.

Czeller Zoltán polgármester

Pedagógusnapi köszöntő
Kézen fogott és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az ő szemével kezdtük nézni,
s ma már a magunkéval látunk.
Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,
de e tengernyi tarka képet
ő töltötte meg értelemmel.
Ezt megköszönni gyűltünk össze,
s amit mondunk, nem üres szólam,
a szívünk tiszta muzsikája
csendül e néhány meleg szóban:
amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, őt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetőnk, példaképünk
s jó barátunk:
a tanítónknak!

A két nap részletes programja az 5. oldalon található! 
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Lakossági tájékoztató az 
állatvédelmi hatósági 

jogkörök gyakorlásáról  
Tájékoztatom a Tisztelt jánoshalmi lakosságot, hogy a földművelés-

ügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az állatvédelmi törvényben fog-
laltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egész-
ségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, Megyei Kor-
mányhivatal, a Járási Hivatal, valamint a települési önkormányzat jegy-
zője a kijelölt állatvédelmi hatóság.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény 45/A.§-a alapján a 
törvényben foglaltak végrehajtását- feladat és-hatáskörében eljárva- az 
állatvédelmi hatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a ter-
mészetvédelmi hatóság ellenőrzi.

A fentiek alapján a településen tapasztalt, állattartással kapcsolatos 
jogsértéseket a fent említett hatóságoknál lehet bejelenteni.

Jánoshalma város tekintetében az illetékes hatóság:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím: 6400- Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.
Telefon: 06-77-795-280, 77/795-281

A kóbor ebek befogása továbbra is önkormányzati feladat. Amennyi-
ben kóbor állatot, vagy a fentiekben hivatkozott, állatvédelmi intézkedés-
re okot adó körülményt észlel, bejelentését a jegyzőhöz az alábbi elérhe-
tőségeken teheti meg:

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály:
 ¾ Kasziba Sándor osztályvezető 06-77/501-001/ 7 mellék,  

                                                06-30/486-64-71
 ¾ Zámbó Balázs közterület-felügyelő 06-30/565-37-58

Az önkormányzat megbízásából az ebrendészeti feladatokat 2022. 
május 1. napjától a Kelebiai Kutyamentő Alapítvány látja el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 193.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alap-
ján, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén fel-
ügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, sza-
bálysértést követ el.

Erre tekintettel-amennyiben a kóbor eb gazdája ismert, vagy beazono-
sítható - szabálysértési feljelentés tehető 

 ● a Jánoshalmi Rendőrőrsön (6440- Jánoshalma, Dózsa György u. 
108., telefon: 06-77/401-009)

 ● helyszíni bírság kiszabására jogosult a közterület- felügyelő is (06-
30/565-37-58).

JÁNOSHALMA
2022. évi hulladékgyűjtés rendje
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2022. 

(2022. májustól 2023. áprilisig) évi biológiailag lebomló hulladék, elkülö-
nítetten gyűjtött csomagolási hul- ladék gyűjtési rendjéről valamint lom 
hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállítá-
sáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)

2022. év 2023. év*
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szerda 11. 8. 6. 3; 
31.

28. 26. 23. 21. 18. 15. 15. 12.

csütörtök 12. 9. 7. 4. 1; 
29.

27. 24. 22. 19. 16. 16. 13.

péntek 13. 10. 8. 5. 2; 
30.

28. 25. 23. 20. 17. 17. 14.

*2023. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről 
külön értesítjük Önöket.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertek-

ben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú 
hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen 
biztosított biológiai- lag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mel-
lé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjár-
mű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben 
a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy 
ha a kommunális hulla- dékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll 
módunkban elszállítani.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 4 db ingyenes zsák, 
valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásárolt FBH-NP 
Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.

Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken 
lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv alá- írása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafi-
zetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, 
mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák 
árával meg- egyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszám-
lázásra.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasz-
nosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regi-
onális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárgafedelesedény) 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles 
edényből) elszállítása páros heteken keddi, szerdai,

csütörtöki és pénteki napon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhe-

tő hulladékok:
 ● Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpa-
pír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobo-
zok kupak nélkül.

 ● Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, 
HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős fla-
konok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzerv-
doboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS 
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja 

igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, vala-

mint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban 
keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, 
egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül 
elszállításra.

KOMMUNÁLISHULLADÉKGYŰJTÉS
Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tud-

ja jelezni.A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is 
kedd, szerda, csütörtök, péntek, az eddig megszokott mó- don. 
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kom-
munális hulladék, úgy többlethulladék elszállí- tására alkalmas 
zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügy-
félkapcsolati pontjaink egyikén. 

ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Hulladékudvar
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

J á n o s h a l m a , 
0120/15. hrsz.

08:00 –
16:00

08:00 – 
16:00

08:00 –
16:00

08:00 – 
16:00

08:00 – 
16:00

08:00 – 
12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 14. j ú n i u s 

11.
július 9. aug. 6. szept. 

3.
okt. 1. nov. 26. dec. 17.

Kiskunhalas,
Vállalkozók útja 
6023/10 hrsz.

Zárva 07:00 – 
16:00

07:00 – 
16:00

07:00 – 
16:00

07:00 – 
16:00

0 8 : 0 0 - 
12:00*
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott par-
lagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony 
betartatása érdekében Jánoshalma Város Képvise-
lő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési progra-
mot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
 — Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény,

 — A parlagfű elleni közérdekű védekezés végre-
hajtásának, valamint az állami, illetve a közér-
dekű védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

 — az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bír-
ságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értel-
mében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendel-
ni, ha a földhasználó nem tesz eleget parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamo-
san a földhasználóval szemben növényvédelmi bír-
ságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a sza-
bályozza a hatásköri és illetékességi kérdéseket. E 
szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőrzés-
re és a közérdekű védekezés végrehajtására. Külte-
rületen az ellenőrzésre a növény és talajvédelmi fel-
adatkörében eljáró megyei kormányhivatal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen 
szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A bír-
ság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. A 
rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a fertő-
zött terület nagyságától függően ez tizenötezer forint-
tól ötmillió forintig terjedhet a bírság.

II. Jánoshalma Városának parlagfű-szennye-
zettségi 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),
 — Pacsirta utca vége,
 — Borpince utca és a Majoros Aladár utca keresz-
teződésének környéke,

 — Vasútállomás és környéke,
 — Zenészsor melletti terület (vásártér),
 — Móricz Zsigmond utca vége,
 — Újvidék utca eleje,
 — Laktanya előtti rész,
 — Mátyás király utca vége,
 — Kisfaludy utca vége,
 — Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep 
környéke,

 — Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
 — Hold utca vége
 — Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca keresz-
teződése 

 — Dézsmakert utca 
 — Czobor utca beépítetlen része és az abból nyí-
ló utak szélei

 — Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Zombor, 
Újvidék utcák végei

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelőző időszakban min-

den évben megtörténik a lakosság értesítése köte-
lezettségeinek betartása érdekében. Ez általában a 
polgármesteri hivatal épülete előtt és a város egyéb 
pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi 
lapban történik. Frekventáltabb helyeken lehetőség 
van szórólapokon történő tájékoztatásra is.

A közfoglalkoztatási program keretében a közte-
rületeken a parlagfű kaszálása a virágbimbó kialaku-
lása előtt megtörténik. Az év folyamán 5 alkalommal 
van kötelező parlagfű kaszálás.

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

rület-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 történő 
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 kiszabá-
sára 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 Vidékfejlesz-
tési 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 
cselekményeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL törvény (Ákr.) rendelkezési az irányadók.

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

Jánoshalma, 2022. április 28.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77-501-001
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

Jánoshalma Városi Önkormányzat 
2022. évi parlagfű mentesítési programja

Közérdekű közlemény – Kéményséprés!
A természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet 

székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan, 
a társasház, lakásszövetkezeti lakóépület (lakossági ügyfélkör) esetén 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatást kizárólag a Katasztrófavédelmi 
Szerv kéményseprői végzik!

A nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve termé-
szetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vál-
lalkozás, egyéni cég, Kft, Bt, Zrt, egyesület, alapítvány) székhelyeként, 
telephelyeként bejegyzett ingatlan (közületi ügyfélkör) esetében a Tűz-
védelmi Hatóságnál bejegyzett cég, pl. a FILANTROP Kft. végezheti a 
kéményellenőrzést és -tisztítást.

A FILANTROP Kft. állami, önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató.
Több, mint 70 éve áll a kéményhasználók rendelkezésére, helyi 

kéményseprőkkel, elsősorban Bács-Kiskun megye területén (valamint 
további 10 megye területén)!

Kéményseprő mestereink formaruhában, a FILANTROP Kft. által logó-
zott Ford Fiesta típusú gépjárművekkel jelennek meg településükön. Kol-
légáink kéményseprő-igazolvánnyal rendelkeznek, mely a jogosultsá-
gukat egyértelműen igazolja. Az ügyfeleink minden esetben az elvég-
zett kéményellenőrzés díját – a számla kiküldését követően – átutalás-
sal fizetik meg. Bács-Kiskun Megyében több ezer szerződéses partner-
rel is rendelkezünk.

Alábbi elérhetőségeinken lehetőség van a közületi kéményei lenőrzés 
megrendelésére, kérdéseit is itt teheti fel:

filantrop@filantrop.org
06-76/ 322-321

Dongó József
ügyvezető
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A „Magyar Hősök Emlékünnepe” a Kistemető „Hősi sírkertjében” a „Somo-
gyi bakák” emlékművénél és a II. világháború hősi halottai tiszteletére emelt 
„doni” kopjafánál került megtartásra. 2003 óta városi szintű megemlékezés meg-
szervezésére, levezetésére az önkormányzat a Bem József Honvéd Nyugdíjas 
Egyesületet kérte fel. 

Az érkezőket a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar I. és II. világhá-
borús katona indulókkal, dalokkal fogadta. A nagyszámú felnőtt lakosság mel-
lett képviseltették magukat az iskolák, a város egyesületei, a pártok és intézmé-
nyek vezetői.

A megemlékezést megtisztelték jelenlétükkel Kiskunhalas, Szabadszállás, 
Szeged, Kiskőrös, Kalocsa, Kiskunfélegyháza tagegyesületei elnökei, tagjai. 
Kecskemétről a megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője Gáldonyi Sán-
dor őrnagy vett részt a megemlékezésen.

Az ünnepi megemlékezés a díszőrség felállításával kezdődött. A „Himnusz” 
elhangzása után Petróczky Henrietta köszöntötte a megjelenteket, majd 
Györgypál Csaba nyá. alezredes a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület 
elnöke emlékezett a nap jelentőségére.   

A megnyitót követően az FM Kelet-Magyarországi ASZK Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és a Hunyadi János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulói ünnepi műsora hangzott el.   

Az ünnepi megemlékezést Prof. Dr. habil. Szakály Sándor a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója tartotta. Ünnepi megemlékezésében 
nagy hangsúlyt kapott a hősökről való méltó megemlékezés fontossága, a katona 
hősök helytállásának tisztelete, a felnövekvő fiatalság hazaszeretetre való neve-
lésének időszerűsége. 

Az elhunytak neveinek ismertetése alatt az iskola tanulói a mécsesek mellé 
egy-egy szál virágot helyeztek el a sírokon. A hősi halált halt „Somogyi bakák” 
neveinek felsorolását és a virágok elhelyezését a lélekharang hangja kísérte.

A „Sírkertben” a II. világháború hősi halottai tiszteletére állított kopjafa, vala-
mint a „somogyi bakák” emlékművének megkoszorúzását követően a megem-
lékezést a „Szózatot” követő „Takarodó” zárta.   

Az érdeklődőket az „Imre Zoltán Művelődési Központban” egy könyv bemu-
tatóra Árpás Tamás nyá. r. főtörzsőrmester fogadta. Az „Útkeresés” című csa-
lád-regényt édesapja Árpás Károly feljegyzései alapján írta.  

A könyv bemutató után Árpás Károly háborús relikviáiból összeállított kiállítás 
anyagát tekintették meg az érdeklődők.

A megemlékezés zárásaként az Egyesület egy szerény állófogadást adott  az 
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban 

  GYPCS

Hős katonákra emlékeztek 

Sajtóközlemény
Cím: Fejlesztések a VENDITUM Kft-nél

2022/05/09

A Venditum Kft-t 2006-ban alapították családi vállalkozásként Felső-
szentivánon. Jelenleg a „Goods Market” franchise partnere. Felsőszen-
tivánon, egy 1700 fős lakosú faluban üzemeltetik boltukat.
A fejlesztés elsődleges indokoltságát a vállalkozás a folyamatosan vál-
tozó piaci igények kielégítésére való törekvés alapozza meg, továbbá a 
már meglévő partnereik visszajelzései. A beruházás célja az üzlet tető-
felújítása, homlokzati hőszigetelése, valamint eszközbeszerzésként 1 
db kézi raklapemelőt szereznek be, amely a zárt udvaron és a raktár-
ban történő anyagmozgatáshoz szükséges.
A 6447 Felsőszentiván, Rákóczi utca 60. szám alatt található ingatla-
non megvalósuló beruházások várhatóan 2023. szeptember hónapra 
készülnek el.

A VENDITUM Kft 4,65 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-01253 azonosító számmal Fej-
lesztések a Venditum Kft.-nél elnevezéssel modern üzleti környezet 
kialakításához. 
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
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Egyházi áthelyezések
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek 2022. július 1-ei hatállyal 

Menyhárt Sándor atyát saját kérésére felmentette a jánoshalmi, borotai 
és kunfehértói plébánosi szolgálata alól, és Baja Szent István plébáno-
sává nevezte ki.  Ugyancsak július 1-ei hatállyal Gyöngyösi Balázs atyát 
Jánoshalmára helyezte plébánosnak. Hozzá fog tartozni Borota és Kun-
fehértó lelkipásztori ellátása is.

Május elején kezdődött meg a Széchenyi utca és a Kélesi utca felújí-
tása a város területén. A Magyar Közút tulajdonában lévő út új burkola-
tot kapott, kiépítésre kerül a csapadékvíz elvezetés, és a kapubejárók-
hoz való csatlakozások is. A Szemere utcától a város határát jelző táb-
láig az úttest szélesítve lesz. Felvételeink a szélesítéshez szükséges út 
alapozási munkálatairól  és az elkészült új burkolat útpadka rendezésé-
ről készültek,

Májusban egy időszakos kiállításra látogatott el a jánoshalmi hímző 
asszonyok egy csoportja a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény-
be. Az utazás az önkormányzati kisbusszal történt, melyet  Mészáros Ist-
ván vezetett.

Megújúlt a Széchenyi és 
Kélesi utca útburkolata

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@janoshalma.hu vagy +36-30/565-3758

Jánoshlama Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság közvetlen hivószáma:  06-77/401-070
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Ebből az alkalomból Jubileumi Hang-
verseny lesz 2022.06.06-án 18 órai kez-
dettel a Szent Anna Katolikus templomban. 
Vezényel: Karsai Péter karnagy. Közre-
működnek: Juhászné Zelei Judit, Kovács 
Andrea, Szente Alfonz művésztanárok.

Felvételünk a kórus korábbI csallóközi 
fellépésekor készült. 

10 éves a  
Mithras 

Pedagógus Kórus 
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Elérhető az eSzemélyiM
mobilapplikáció

Töltse le az
alkalmazást
és használja
kártyaolvasóként
telefonját!*

www.eszemelyi.hu
*A kártyaolvasás funkcióhoz legalább Android 7-es operációs rendszerrel,
valamint NFC olvasó chippel kell rendelkeznie az okostelefonnak.

Már két mobilizált 
ügyfélszolgálat járja a megyét

Június 13-16 között ismét a Jánoshalmi járásba látogat a kormányab-
lak busz, a járás településeit a következő ütemezéssel keresik fel az ügy-
intézők. 
Település Ügyfélfogadási idő Ügyfélfogadás helyszíne 
Kéleshalom 2022.06.13.   13.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló 
Borota 2022.06.14.   13.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló
Rém 2022.06.15.   9.00-13.00 Közösségi Ház előtti parkoló
Mélykút 2022.06.16.   10.00-15.00 Művelődési Ház előtti parkoló

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál 2018 áprilisában kezdte 

meg működését a mobilizált ügyfélszolgálat, amely lehetővé teszi, hogy 
a kormányablak buszban lévő két munkaállomáson az ügyfelek igénybe 
vehessék a kormányablakok szolgáltatásait, megkönnyítve ezzel ügye-
ik intézését. A hatékonyabb, gyorsabb ügyintézést szem előtt tartva, 
2021 őszén szolgálatba állt a megye második mobilizált kormányablaka 
is a megye lakosai számára a 19 működő kormányablakunk, valamint 2 
okmányirodánk mellett, így egyszerre a megye két településén is igény-
be lehet venni helyben a szolgáltatásokat.

A kitelepülések során lehetőség nyílik a veszélyhelyzet alatt lejárt 
okmányok cseréjére, valamint a kormányablak busz segítségével hely-
ben intézhetők az alábbi ügyek:

 ● személyi igazolvány, lakcímigazolvány ügyintézés,
 ● útlevél igénylése,
 ● diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció,
 ● parkolási igazolvány ügyintézés,
 ● vezetői engedély ügyintézés,
 ● szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek
 ● lejárt okmányok cseréje

Az elkészült okmányok átvételére a buszon – technikai okok miatt – 
nem lesz lehetőség, azokat később postázzák. A bankkártyás fizetés a 
mobilizált ügyfélszolgálaton is biztosított.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

MEGHÍVÓ
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya meghívja Önt a GINOP-5.1.1-15-2001500001 
azonosítószámú „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében meg-
rendezésre kerülő:

Állásbörzére
Ideje: 2022. június 9.-én (csütörtök) 10 óra 
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ 
(6440 Jánoshalma, Kossuth Lajos utca 3.)
Program:

10:00 - Regisztráció  
10:10 - 10:50 Állásajánlatok ismertetése, önéletrajzok leadása a 

megjelent munkáltatóknál.
10:50–11.00 Konzultáció, büfé

Kérjük a tisztelt álláskeresőket, hogy friss önéletrajzukat hozzák 
magukkal a rendezvényre!

Országos akció! 
Hétvégén is intézhetőek a lejárt személyi okmányok

Rendkívüli, hétvégi nyitva tartással segítik a kormányablakok a június 
30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május utolsó hétvé-
géjétől június végéig Budapest és Pest megye valamennyi kormányabla-
ka, vidéken pedig több mint 120 kijelölt kormányablak fogadja az ügyfe-
leket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között; pünkösdvasárnap kivé-
telével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazol-
vány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni.

Bács-Kiskun megyében a következő kormányablakok lesznek nyitva: 
Baja, Bácsalmás, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunmajsa, Kiskunhalas. 

Jánoshalmán a kormányablak a megszokott nyitvatartási rend-
ben hétköznapokon várja az ügyfeleket. 

Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.
A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc alatt elin-

tézhető az okmánycsere. Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra; akkor 
is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hétköznap, akár hétvégén 
–, ha a foglalható időpontok már beteltek.

A jogosítvány meghosszabbítása online is intézhető
Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az Ügyfélkapun 

keresztül online, automatikusan is megoldható, ha a háziorvos kiállítot-
ta az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek miatt 
nem a kormányablakokat, hanem a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.

Június 30-án valamennyi, a járványügyi veszélyhelyzet idején auto-
matikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége 
lejár. A határidő közeledtével egyre többen keresik fel a kormányablako-
kat, ezért bővítjük azok kapacitását. A hétvégi nyitvatartással június végé-
ig 500 ezerrel több ügyfelet tudunk kiszolgálni.

Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra okmányai megújítását, hiszen 
ezek a mindennapi élet számos területén – például banki ügyintézéskor, 
ajánlott levelek átvételekor – elengedhetetlenül fontosak!

(Miniszterelnökség)
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Gyermekek látogatása 

a Kormányablakban

2022. május 10-én előzetes bejelentkezés után egy 5. osztályos, általános 
iskolás csoport látogatott a jánoshalmi kormányablakba. 

A kormányablak dolgozói interaktív módon, játékos formában, a gyerekek 
bevonásával mutatták be a hivatalunkban, illetve a kormányablakban folyó 
munkát. Arra a kérdésre, hogy „ki járt már itt a kormányablakban ügyet intéz-
ni?” szinte mindannyian jelentkeztek, többen diákigazolvány, személyi igazol-
vány és útlevél ügyintézést említették meg.

A diákok, a felnőttekhez hasonlóan „ügyet intéztek”, ahol saját maguk gon-
dolhatták ki, milyen területet választanak.

A legnépszerűbb az okmányokhoz készülő fotózás és ujjnyomat rögzítés 
bemutatása volt.

A kormányablak vezetőjétől házi feladatot is kapott mindenki: ellenőriz-
zék otthon a saját és szülők személyi okmányainak lejárati idejét, amennyi-
ben lejárt okmányt találnak, hívják fel a családtagjaik figyelmét a megújításra.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

Közzététel: 2022. 05. 23. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Általános iskola Kovács Ákos egyéni vállalkozó Jánoshalma és környéke megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Latiro Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Latiro Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Szakmunkásképző Color Plast Kft. Mélykút 260.000, -Ft
Segédmunkás Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút + vidék 200.000, -Ft
Épületasztalos Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + Vidék 260.000, -Ft
Építmény-szerkezet szerelő Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék 260.000, -Ft
Ács Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék 260.000, - Ft

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

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

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

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

Megkezdődtek a határszemlék
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrár-

minisztérium elrendelte a 2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.
A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatali osztályok) hajtja 

végre. A határszemlén a földhivatali osztály elsősorban a termőföld védelméről szó-
ló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideig-
lenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. A hivat-
kozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési 
ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talaj-
védelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedé-
sét megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség 
nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek ese-
tén, mivel e földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet 
hasznosítani.

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet 
szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybe-
vételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó 
kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban 
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás 
szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha 
mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágy-
szárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt 
követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja 
maga után (Tfvt. 24. §). A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igény-
bevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilván-
tartási egyezőségének vizsgálatára is. Az Agrárminisztérium kéri a földhasználókat, 
hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

(Agrárminisztérium, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztatás  
vizsgálóállomás zárva tartásáról

 Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Baja, Nagy István u. 40. szám 
alatti műszaki vizsgálóállomás vizsgasora 2022. június 7. és július 15. idő-
szakban fejlesztés kivitelezése miatt átmenetileg zárva tart.

A műszaki vizsgálatot igénylő járműveket - a fejlesztések kivitelezésének 
időtartama alatt - a Kecskemét, Szent István krt. 19/a. cím alatti vizsgálóállo-
máson fogadjuk, amelyekhez a vizsgaidőpontok a megszokott rendben igé-
nyelhetők a bajai telephelyünkön.

A műszaki vizsgálatot nem igénylő eljárások (szemle, adatváltozás) lefoly-
tatása továbbra is helyben biztosított.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.
 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Megalakulásának közvetlen előzménye
Marcali katonai helyőrség után 1990 október végén a jánoshalmi kato-

nai alakulatot is felszámolták.
A hivatásos állomány egy része nyugdíjasként maradt a településen, 

illetve többen a naponkénti bejárást választották egy közeli katonai szer-
vezetekhez, elsősorban a kiskunhalasihoz. Néhányan költöztek csak el. 
Valójában az un. honvédségi igényjogosultak száma – akik miatt a műve-
lődési intézmény eddig is működött -, alig csökkent. A bejáró katonák –
családtagjaikkal együtt-továbbra is a régi helyőrségben töltötték szaba-
didejüket.

Mindezek ellenére bezárás fenyegette a honvédségi művelődési intéz-
ményt. A Honvédelmi Minisztérium már nem tudta egyedül vállalni a költ-
ségeket.

A minisztériumi felszámolási parancs hírére negyvennyolc órán belül 
közel kétezer aláírás gyűlt össze a klub megmentésére! Katonák, a hon-
védség közalkalmazottjai, a civil lakosság összefogott a közös cél érde-
kében, a művelődési intézmény megmaradásáért. Azzal a kéréssel for-
dultak az önkormányzathoz, hogy a katonai vezetés illetékeseivel talál-
janak megoldást az intézmény további működésére, hogy tovább szol-
gálhassa a klub - az eddig megszokott módon - a város művelődni és 
kikapcsolódni vágyó látogatóit. Ezt követően kereste fel a térség akko-
ri országgyűlési képviselője, Karsai Péter, és a város polgármestere, 
Szakál Lajos a klub igazgatójával, Sere Mihállyal együtt a Honvédelmi 
Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség döntéshozóit.

Jánoshalma város polgármestere nyilatkozott, hogy városának szük-
sége van a művelődési intézményre, és hajlandó hozzájárulni (közös 
fenntartásban) a fölmerülő költségekhez. Ilyen előzmények után jött lét-
re 1991. augusztus 22-én a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó köz-
művelődési intézmények közül az országban elsőként Jánoshalmán, a 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, mely kulturális szolgáltatást nyújt 
a két megrendelő, a Honvédelmi Minisztérium és a helyi önkormányzat 
igényei alapján. Az önkormányzati testület 1991.október 10-én elfogad-
ta, hogy a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesületet anyagilag fogja támo-
gatni, mert Jánoshalmán a közművelődési alapellátásában nélkülözhe-
tetlen a szervezet. Ezt a szervezeti formát az un. „alulról jövő” kezdemé-
nyezés, a szükség hozta létre. Ugyanakkor az előzmények nélkül mind-
ez nem valósulhatott volna meg. Ha a Helyőrségi Klub, mint jogelőd nem 
lett volna a helyi közművelődés, a baráti, társadalmi érintkezés színtere, 
a város lakói nem gyűjtöttek volna aláírásokat további fennmaradásáért.

A Honvéd Kaszinó úttörő szerepet töltött be az egyesületi formába 
történő átalakulással a honvédségen belül is. A Honvédelmi Minisztéri-
um művelődési intézményei közül ugyanis az elsőként létrejött szerve-
zet mintául szolgált mindazon intézmények számára, ahol megszűntek 
a katonai szervezetek. Az ilyen típusú nonprofit szervezetek száma egy-
re növekedett az ország különböző pontjain. (Jászberény, Gyöngyös, 
Békéscsaba, Szeged, Marcali, Nagykanizsa, stb.)

Ilyen előzmények után kezdhette a régi új intézmény (szervezet) mun-
káját. Az új szervezeti forma tágabb lehetőséget biztosított a helyi és a 
térségi művelődés területén.

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület a város kulturális alapellátásá-
ban kívánt a továbbiakban is jelentős szerepet vállalni.

Az egyesületnek nem kellett a nulláról indulnia, hisz működő klu-

bok, csoportok, tanfolyamok voltak az intézményben.  A sikeres „menté-
si akció” után még pezsgőbb lett az élet, a látogatók igazán magukénak 
érezték az intézményt, újdonság varázsaként hatott a „Kaszinó” a köz-
tudatban.
Ez történt 1991. végén!

A pandémia következtében a megalakulásának 30. évfordulóját 2022. 
május 6-án volt képes az egyesület méltóképpen megünnepelni az Imre 
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

A jánoshalmi Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület megalakulásának 
30. évfordulójára szervezett ünnepségen elsőként a Juhászné Zelei Judit 
zongoraművész, zongoratanár és Kovács Andrea zenetanár a Kiskunha-
lasi Alapfokú Művészeti Iskola vezetője alkotta Bianco Nero Piano Duo 
zongorajátéka szórakoztatta a szépszámú közönséget.

A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület és a helyi művelődés kapcsola-
táról Czeller Zoltán polgármester tartott előadást, és nyitotta meg a 2022. 
évi Felső-Bácskai Képzőművészeti Tárlatot.

Ezt követően Sere Mihály, az egyesület elnöke mutatta be a Honvéd 
Kaszinó Kulturális Egyesület elmúlt 30 évéről készült reprezentatív fotó-
albumot, mely a következő hetekben lehet megvásárolni.

Győri Péter Pál ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kap-
csolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály főosztályvezetője elis-

30 éves a Honvéd Kaszinó
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meréseket adott át. Magyarország honvédelmi minisztere, a honvéde-
lem ügyének támogatása, a Magyar Honvédség céljainak megvalósítá-
sa érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréséül a mega-
lapításának 30. évfordulóját ünneplő Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesü-
let Jánoshalma ünnepi rendezvénye alkalmából emléktárgyat adományo-
zott Kovács József Benedeknek, Jánoshalma alpolgármesterének, Hepp 
Leventének az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézmény-
vezetőjének, és Radnai Istvánnak.

Dr. Varga József, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Orszá-
gos Szövetségének elnöke emlékplakettet adott át Sere Mihálynak, a 
Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület megalakulásának 30. évforduló-
ja alkalmából.

Az ünnepi műsort a Honvéd Férfikar ünnepi koncertje zárta, melynek 

során Jánoshalma, szülötte, Lógó Tibor vezényletével népszerű opera 
részletek csendültek fel, fergeteges előadásban.

A képzőművészeti tárlaton meghívott kiállítók vehettek részt, akik igé-
nyes alkotásaikkal járultak hozzá a művészeti élményhez.

Kiállítók: dr. Benda Dénes (fotó), Blázsik Sándor (fotó), Elekiné Kalo-
csa Erzsébet (kerámia), Magyari László (fotó), Mariánovityné Sánta Klá-
ra (tusfestmény), Martinek Erzsébet (festmény), Németh Miklósné (fest-
mény), dr. Ötvös Géza (fotó), Petróczky Ferencné (fotó), Petróczky Hen-
rietta (fotó), Toka Andrea (fotó), Raffainé Hajik Katalin (festmény), dr. 
Rendek Magdolna (festmény), Sipos Loránd (festmény), Sztrinkó Tünde 
(fotó), Umenhoffer Pál (festmény), Zadravecz Mária (fotó).

Nagyon fontos (elengedhetetlen!) ilyen nagy volumenű rendezvénynél 
az anyagi támogatók:

Miniszterelnökség, Honvédelmi Minisztérium, Bethlen Gábor Alapke-

zelő Zrt., Honvédség És Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsé-
ge, Jánoshalma Városi Önkormányzat, Agroprodukt Kft., Diána virágbolt 
Csőszné Juhász Hajnalka , Hendrosz Kft., Herba Házikó gyógynövény 
szaküzlet (Tubánszki Istvánné), Király Lovastanya, KUNVIN Borásza-
ti Kft., Lajkó Mónika, Phoenix Forklift Kft., RENNER Bt., UNIVER COOP 
Zrt, KEZO-KER Kft. (Kecskeméti Zoltán), 

A rendezvény előkészületeiben, a lebonyolításban nagyfokú szakma-
isággal és odafigyeléssel járultak hozzá az évfordulós megünnepléshez 
sikeréhez Hepp levente intézményvezető és munkatársai!

KÖSZÖNET minden támogatónak és segítőnek!
Fotó: Blázsik Sándor

Szöveg: Sere Mihály
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A már megszokott módon rendőri felvezetéssel, traktorokkal, munka-
gépekkel és pótkocsikkal indult április 30-án szombaton a ballagók fel-
vonulása Jánoshalmán. A hagyományos menet idén talán még nagyobb 
népszerűségnek örvendett, mint korábban – hiszen a fiatal gépészek 
és a gazdák a vírushelyzet lecsengését is ünnepelték a szívük mélyén. 
Hála Istennek volt okunk az ünneplésre. Azt a fiatal generációt ünnepel-
tük, aki reményeink szerint megmarad a szakmája mellett és eredménye-

sen műveli azt.. 
A fiatal végzősöket és a gépeiket Umenhoffer Péter gépészmérnök, 

az AXIÁL kft. marketing igazgatója konferálta fel, illetve ismertette meg 
a közönséggel, komoly szakmaisággal  és remek humorérzékkel. Az idei 
évben 98 erő-és munkagép vonult fel. A menetet Zámbó Imre nyugállo-
mányba vonuló kollégánk vezette, aki sok évet töltött az oktatás szolgá-
latában.  Munkájával bizonyította, hogy kitartással, szakma iránti alázat-
tal lehet eredményeket elérni és megbecsülést szerezni a kollégák és a 
diákok körében is. 

A gépek menetét az iskolában a hagyományos ballagás követte. Az 
ünnepségen 118 nappali és 48 felnőttoktatásban tanuló diák búcsúzott 
az iskolától. Az osztályfőnökök nevében Kovács Bianka osztotta meg 
személyes gondolatait a jelenlévő több száz szülővel és hozzátartozóval.

Taskovics Péter igazgató jutalmakat adott át az iskola hírnevét az 
országos versenyeken öregbítő  tanulóknak, és  elmondta, hogy az idén 
is kiemelkedően szerepeltek tanulóink. Minden általunk oktatott szak-
mában döntősek voltak diákjaink és ennek eredményeként többen jeles 
bizonyítvánnyal térhettek haza, vagy felmentést kaptak egyes vizsgaré-
szek teljesítése alól.

Az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyén az ország 80 leg-
jobb diákja közé a gépésztechnikusaink közül 23-an kerültek be. Közü-
lük Wéber Balázs 6. , Zsigó Bence 7. Nagy József 12. helyezést ért el az 
országos  döntőben.

A Mezőgazdasági gépésztechnikusok OSZTV versenyén Tímár Bence 
és Nagy Arnold volt nagyon sikeres. 

Nagy öröm hogy a gépész Szakma Kiváló Tanulója Verseny Pignicz-
ki Bence 4., Varga Máté 7. és Petike Zoárd 9. helyezett lett a Vépen ren-
dezett döntőben. A gazda tanulóink a SZKTV verseny Budapesten tar-
tott utolsó fordulóján  a Szakma Sztár Fesztiválon állhattak dobogóra. Így 
az ország legjobb három gazdatanulója közé két jánoshalmi diák került 
Bakos Alex és Vincze Kristóf. 

De büszkék lehetünk a „Legyél Te is mezőgépész” országos bajnok-
ságon dobogós helyezést elért csapatunkra, melynek tagjai  Farkas Sán-
dor, Győri Balázs, Nagy József, Wéber Balázs és Zsámboki Szabolcs 
voltak. Örülhettünk Varga Péter közlekedési vetélkedőn elért sikeres sze-
replésének is.

Az iskola oktatóinak díjazása is a ballagás keretében történt. A tanuló-
ink szavazata alapján az elismeréseket Vancsura Józsefné a GEORGI-
CA Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

„Az év közismereti oktatója”  Nagy Andrásné, „Az év szakmai oktatója” 
Csernák Roland, „Az év kollégiumi oktatója” Boros Gáborné lett.

Az iskolában töltött évek munkája alapján „Az év tanulója” címet a 
szakképző évfolyamon Bakos Alex, technikumban Balázsevics Noé-
mi kapott, „ A szakma legjobbja” Pigniczki Bence lett. Nekik az elisme-
rő oklevél és emlékplakett mellé pénzjutalmat adott át az alapítványunk 
elnökasszonya.

A diákok jutalmazásában az iskola és az alapítvány mellett a Nemze-
ti Agrárkamara, duális partnereink közül pedig Király Sándor úr is részt 
vállalt. Minden jutalmazottnak gratulálunk, végzőseinknek pedig sikeres, 
boldog életet kívánunk.

Szaki

Április 22-én került aláírásra a Déli ASzC és 12 duális partnere által 
a Déli Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. tár-
sasági szerződése. A Déli ÁKK működése nagyban hozzájárul iskoláink 
magas színvonalú gyakorlati képzéséhez.

Az agrárszakképzés területén, hasonlóan a szakképzés más terüle-
teihez a cél az, hogy minden tanuló számára biztosított legyen legalább 
egy, a gazdaság igényein alapuló, a gyorsan változó munkaerőpiacon 
elhelyezkedést lehetővé tevő, modern szaktudást nyújtó szakma. 

A Déli ÁKK Nonprofit Kft. szakképesítései: mezőgazdasági gépész, 
gépésztechnikus, pék-cukrász és hentes és húskészítmény készítő.

A bevont iskolák között meghatározó szerepet kap a jánoshalmi isko-
la, hiszen szeptembertől az  ÁKK 143 munkavállaló diákja közül 93 fő 
lesz jánoshalmi. diák.

A Déli Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft gépésze-
tet érintő tulajdonosi köre: Déli Agrárszakképzési Centrum, Axiál Javító, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bonafarm Akadémia, Agrotec Magyar-
ország Kft. és Magtár Kft. 

Az Ágazati Képzőközponttal a tanulók az ágazati alapvizsgát követő-
en köthetnek szakképzési munkaszerződést. Ebben az esetben havon-
ta 100.000 Ft juttatást kapnak, majd a sikeres vizsgát követően további 
pénzbeli juttatás illeti meg őket.

A képzőközpontba bevont vállalkozások segítségével biztosítani tud-
juk, hogy olyan ismereteket is elsajátíthatnak a tanulóink, amelynek tár-
gyi feltételei az iskola keretei között egyelőre nem állnak rendelkezésre.

A képzőközpont június elsejétől kezdi meg a működését.
Déli ASzC

Megkezdi a működését az Ágazati Képző Központ

Elballagtak a végzőseink
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32. alkalommal került megrendezésre a Dr. Szabó Gusztáv országos 
szakmai gépészvetélkedő 2022. május 13-14-én. Iskolánk a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarával és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem Műszaki Intézetével közösen szervezte a neves megmérettetést.

A 11. osztályos mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók 3 tagú csa-
pata vetélkedett fémmegmunkálás, munkagép szerelés – IH eke üze-
melésre előkészítése, MTZ tápszivattyú szerelése, traktoros ügyesség, 
KRESZ és szakmai szóbeli területeken.

Pénteken az ünnepélyes megnyitót követően, az iskolánk tanüzemé-
ben kezdődtek a szakmai feladatok. A tanulók által egy alkatrészt kel-
lett fémmegmunkálás során készíteni műhelyrajz, műszakirajz alapján.

A munkagép-szerelési feladat során IH 770-20 típusú eke összeszere-
lését és beállítását kellett elvégezniük a kiadott utasításnak megfelelően.

A traktoros ügyességi feladat végrehajtása során a tanulók tolatási fel-
adatot végeztek Zetor és pótkocsi járműszerelvénnyel, valamint Steyr 
4085 Kompakt típusú erőgép és MW KL-700 RT függesztett közép mély-
lazító csatlakoztatása volt a feladat.  A KRESZ-totó sem maradhatott ki, 
hiszen a mezőgazdasági gépésztechnikusoknak is előírás a szakirányú 
jogosítvány megszerzése.

A versenyfeladatok kapcsolódtak a tanulók által tanult tananyaghoz.

A feladatokat hat tagú bizottság zsűrizte. Ezúton is köszönjük
 — Dr. Bense László MATE egyetemi docensének
 — Diósi Jánosnak a Renner Bt. képviselőjének,

 — Malustyik Bélának, az AGROP-
RODUKT KFT, ügyvezetőjének,

 — Rabb Gábornak az AXIÁL Kft. 
szervízmérnökének,

 — Kocsis István Közép-magyar-
országi ASzC Dr. Szepesi László Mg-i 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um igazgatóhelyettesének,

 — Orosz Györgynek a Nemzeti 
Agrár Kamara szakképzési referensének, 
zsűri elnökének az értékelő munkáját.

A versenyen résztvevők szakmai prog-
ramon is részt vettek. Az AXIÁL Kft. 
bemutatásában a szántás nélküli talaj-
művelés lehetőségét nézhették meg és 

próbálhatták ki a gyakorlatban, valamint az iskola VR termében a Virtuá-
lis valóság felhasználásának lehetőségét próbálhatták ki az oktatásban.

Szombaton került sor az elméleti megmérettetésre. A feladatokat Dr. 
Bense László a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem docense állí-
totta össze.

Köszönjük az önzetlen támogatást partnereinknek, akik biztosították 
a verseny megrendezéséhez szükséges eszközöket, anyagokat, prog-
ramokat.

Továbbá köszönjük a versenyzők számára felajánlott színvonalas díja-
kat, tárgyjutalmakat.

A 32. Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny helyezettjei:

1. hely:
Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isko-
la és Kollégium
tanulók: Dobó Dominik, Mező Sándor, Várkonyi Bálint
Felkészítő oktatók: Boros Dénes, Csányi Mátyás, Csernák Roland, 
Éder János, Juhász Zoltán, Kasziba Gábor, Kisföldi Zsolt, Kozla 
Krisztián, Menyhárt Zoltán, Szakál László

2. hely:
Közép- magyarországi ASzC
Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és 
Kollégium, Piliscsaba
tanulók: Kaltenecker Márton, Keszléri Áron, Tavasi Kristóf
Kísérő oktató: Gemela Márton

3. hely:
Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakkép-
ző Iskola, Makó
tanulók: Antal Tamás, Dabis Dániel, Kotroczó Ádám
Kísérő oktató: Szabó Imre

Támogatóink: Agroprodukt Kft., AXIÁL Kft., Déli ASzC, Febagro Zrt., 
GEORGICA ALAPÍTVÁNY, Haris Építőanyag Kereskedés, Jánoshalmi 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Koch Borá-
szat Kft., Magtár Kft., Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műsza-
ki Intézete, , Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara, Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, Renner Bt., Würth Szere-
léstechnika Kft., ZAP Hungary Kft., 

Varga Judit

XXXII. Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélkedő a SZAKIBAN
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Kkhalasi Művészeti Iskola Jhalmi hírei 

Juhászné Zelei Judit tanárnő növendékei 
léptek színpadra 2022. 05. 05-én a Kiskunha-
lasi Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny-
termében, ahol a Jánoshalmi Telephelyen zon-
gorát tanuló gyerekek is megmutatták tudásu-
kat. Nagyon bátran és rendkívül ügyesen sze-
repeltek, tudásuk legjavát adták a nagyszá-
mú közönség előtt. Szólóban és felkészítő 
tanárukkal is muzsikáltak közösen. Legköze-
lebb a Jánoshalmi Napok keretében gyönyör-
ködhetünk zongora játékukban.

Felléptek: Édes Éva, Bányai Anna, Kovács 
Sára, Papp Sarolta és Deákfalvi Barnabás

Tanszaki koncert

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében került meg-
rendezésre a Kiskőrösi Tankerületi Központ Művészeti Iskoláinak Zenei 
Versenye, amelyre a Jánoshalmi Telephelyen tanuló két fúvós növendék 
is jelentkezett. A versenyen három korcsoportban 43 tanuló mérte össze 
tudását a három tagú szakmai zsűri előtt. 

Az első korcsoportban VARGA BEÁTA furulyán versenyzett, akit a 
neves zsűri KIEMELT NÍVÓDÍJBAN részesített.

A harmadik korcsoportban lépett színpadra GÓLITY ANDOR, aki tubán 
mutatta be tudását. Hangszeres játékát szintén KIEMELT NÍVÓDÍJJAL 
jutalmazta a zsűri. 

Felkészítő tanáruk SZENTE ALFONZ tanár úr.
Gratulálunk a növendékeknek és felkészítő tanáruknak! További szép 

sikereket kívánunk! 

Tankerületi Zenei Verseny

Kamarakoncerten léptek fel Szente Alfonz tanár úr fúvós növendékei 
a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. 

Családi produkciót hallhatott a közönség, Vargáné Sere Csilla, Var-
ga Árpád és Varga Beáta előadásában, akik furulya tudásukat csillog-
tatták meg. 

Rezes trióban mutatkozott be Kovács Balázs, Gólity Andor, akik 
tanárukkal muzsikáltak együtt. 

Gratulálunk a színvonalas produkciókhoz!

Fúvós kamarakoncert
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HUNYADI NÉPEGyermeklánc Óvoda hírei

Óvodánk a Madarak és Fák napja alkalmá-
ból tartotta az Erdei óvoda zárónapját. Hason-
lóan az őszi nyitónaphoz óvodánk nagycsopor-
tosai együtt utaztak Kéleshalomra. Kint csatla-
koztak hozzánk a Biztos Kezdet Nyitnikék Gye-
rekház és a kéleshalmi óvoda nagycsoportosai. 
Az előkészületeket már az óvodákban megtet-
tük. Felelevenítettük az erdőjárás szokásait, az 
év madarát (zöld küllő), az év fáját (nagy levelű 
hárs), beszéltünk a madarász munkájáról. 

Kiérkezésünk után a délelőttöt megnyitotta 
Ördögh Edit óvodavezető, majd a környezeti 
munkaközösség vezetője Molnárné Túri Mária 
is köszöntötte a gyerekeket, felnőtteket majd 
ismertette a programot. 

A meghívott madarász Kovács Sándor is 
üdvözölt mindenkit, bemutatkozott, mesélt a 
munkájáról, majd megmutatta a három befo-
gott, meggyűrűzött madarat. Láthattunk közel-

ről vörösbegyet, fekete rigót, széncinegét. A 
madarak elengedése nagy élmény volt a gye-
rekek számára. Ezután 15 fős csapatokat alkot-
tunk, forgószínpad szerűen látogattunk el az 
állomásokhoz. Az állomások egy részén külön-
böző ott található fákat vizsgáltunk/nézünk, 
továbbá „madár etetős” és „fészekfoglaló” játé-
kot játszhattak a gyerekek.

Ezután a közeli erdőbe sétáltunk és ott talál-
koztunk a madarásszal, aki már hajnalban kihe-
lyezte a madárhálót. Megtapinthatták a gyere-
kek a madárhálót, megnézhették a gyűrűzés-
hez használt eszközöket, kérdezhettek. Sok új 
ismerettel, élménnyel gazdagodtak. A vissza-
úton jutott idő a homokdomb megmászására is.

Miután újra a kemencéhez értünk, már kisült 
a kenyérlángos, melyet Molnár Erzsébet és 
segítői készítettek. A kenyérlángoshoz a tész-
tát a Royal II. Sütőipari Zrt. Részvénytársaság 

Jánoshalmi Üzemcsoportja ajánlotta fel, melyet 
köszönünk. 

Óvodavezetőnk jóvoltából, egy régi álmunk 
teljesült. Idén első alkalommal gyerekek és fel-
nőttek együtt zöld-erdei óvodás pólóban ünne-
pelhettek.

A napot és az Erdei óvodát a Zöldágjárással 
búcsúztattuk, közösen elénekeltük a Bújj, bújj 
zöld ág című dalt.

Célunk volt, hogy a gyerekek érzelmileg 
kerüljenek közel a természethez, a tevékenysé-
gek által formálódjon környezettudatos maga-
tartás formájuk.

Az óvodákba már délután értünk vissza, 
fáradtan, egy élményekkel teli nap után!

Szűcs Nóra
Óvodapedagógus

Madarak, fák napi zöld ünnepünk!
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Nyugdíjba vonuló 

kollégáktól búcsúztunk

Két technikai dolgozónktól köszöntünk el májusban. Vikor Lászlóné 1995-
ben a Radnóti Miklós Gimnáziumban kezdte munkáját. A sorozatos intéz-
ményátszervezések eredményeként vált hunyadis takarító nénivé. Feladatát 
mindig lelkiismeretesen és nagy körültekintéssel végezte.

Farkas István oktatástechnikusként tevékenykedett 1985-től intézmé-
nyünkben. Iskolai munkája mellet a város rendezvényeinek a hangosításá-
ból is kivette a részét. Éveken át lelkes szervezője és ápolója volt az erdé-
lyi sportkapcsolatnak.

Mindkettőjük számára elérkezett a megérdemelt pihenés ideje. Jó egész-
séget és aktív nyugdíjas éveket kívánunk nekik.

Balázsics Zoltán

Jól tanulnak, jól sportolnak

Vannak, akiknek a hétvége sem a pihenésről szól… Akik hétköznap kemé-
nyen tanulnak, szombat-vasárnap pedig versenyre járnak, hogy számot adja-
nak felkészültségükről, tudásukról. Iskolánk két 5/c osztályos tanulóját mutat-
juk be: Kárpáthy Fanni Szávát és Ragadics Mihályt. 

Száva kicsi kora óta lovagol. Először csak jó mókának indult, hiszen imádta 
a lovak társaságát. később aztán megpróbálkozott a versenyzéssel is, immár 
a Zsanai Lovasklub színeiben. A befektetett munka meghozta gyümölcsét, a 
megmérettetésekről sorban érmekkel, kupákkal tért haza. Az idei szezon az 
országos minősítő versenyekről szól, Balatonvilágos, Simonpuszta és Buda-
pest állomásokkal. A cél az augusztus végi Országos Bajnokság. Drukkolunk 
neked, Száva!

Misi a családból hozta az autók iránti érdeklődését, hiszen édesapja és idő-
sebb testvére is évek óta versenyeznek. Alig várta, hogy ő is a volán mögé 
ülhessen, ne csak a kordon mögül drukkolhasson a futamokon! Idén is kora 
tavasztól késő őszig tart a roncsderbi bajnokság, ahonnan Misi már több díjat 
is elhozott és elsajátította a balesetmentes közlekedés szabályait. Legutóbb 
a Keceli Pintér Kupán drukkolhattunk neki. Sok sikert az elkövetkező szezo-
nokra, Misi!

Gyakorlatias németoktatás 
a Hunyadiban

Összefoglalóként szeretnénk bemutatni a német tanszéken tanuló 
diákjaink tananyaghoz kapcsolódó projektmunkáit. 

A tanszék mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tanulóink a 
heti 6 órából, heti 6 órában kreatív és gyakorlatorientált képzésben része-
süljenek. Hétköznapi helyzeteket teremtve tanulják a német nyelvet, mint 
például:  „palacsinta projekt”, „gyümölcs projekt”, „bevásárlási projekt”, 
„társasjáték projekt” és még sok más. 

Tisztelet a múltnak …

2013. május 10-én jubileumi ünnepségsorozat zajlott a Hunyadi Iskolában.  
Ennek egyik kiemelkedő mozzanata volt, amikor két időkapszulát helyeztünk 
el az iskola udvarában található Radnóti szobor előtt, és megfogadtuk, hogy 
lehetőleg minden évben megemlékezünk erről. 

A kapszulák tartalmát 20 illetve 50 évre titkosítottuk. Csak 2033-ban és 
2063-ban nyitható fel a két dobozka. Iskolánk egykori igazgatónője, Somo-
gyiné Sági Piroska szívügyének tekintette, hogy majd az akkor 6-14 évesek 
és szüleik betekintést nyerhessenek a 20-21. századforduló általános isko-
lai életébe. A világjárvánnyal terhelt előző két tanévben fogadalmunkat nem 
tudtuk betartani.

Most azonban május 23-án ismét eljött az emlékezés ideje, s a műsor 
végén zeneszó mellett indítottuk útnak üzeneteinkkel a postagalambokat.
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Vízőrzők előadás iskolánkban

A fenntarthatósági projekthéthez kapcsolódva május 9-én diákjaink 
részt vehettek a Vízőrzők című előadáson, melynek fő célja az volt, hogy 
felhívja a gyerekek figyelmét a Föld ivóvízkészletének rohamos fogyásá-
ra. Tanulóink meglepődve hallgatták, hogy a mai fogyasztói társadalom 
mennyi vizet használ fel egy-egy termék előállításához, mennyire fontos 
bolygónk fenntartásához a vízkészletünk védelme. Praktikus tanácsokat 
adtak az előadók ahhoz, hogy hogyan tudnak a gyerekek is hozzájárul-
ni a környezetvédelem ezen részéhez. Az előadást egy teszt kitöltésével 
zárták a tanulók, melynek eredményessége visszatükrözte, hogy a gye-
rekek nagyon nyitottak a környezetvédelem iránt, s felelősséggel gondol-
koznak ezen a téren.

Tanulmányi kirándulás

Az Életvitel szakkör tanulóival tanulmányi kiránduláson vet-
tünk részt. A Víz világnapja alkalmából meglátogattuk a Jánoshal-
mi Vízmű telepét, ahol a hálózati víz tisztításának folyamatával 
ismerkedtünk. Meg is kóstolhattuk a tisztított csapvizet. A láto-
gatás emlékére promóciós anyagot, kis meglepetést is kaptunk, 
amiknek segítségével a víz fontosságáról, védelméről tudunk tár-
sainknak mesélni.

Baka Orsolya

Tankerületi népdaléneklő verseny
A Jánoshalmi Hunyadi Iskola tankerületi online népdaléneklési ver-

senyt hirdetett tavasszal. A megmérettetésre a Kárpát-medence népze-
nei anyagából összeállított csokorral lehetett nevezni. A járási fordulók 
után hozzánk 13 iskolából 94 versenyző zenei felvétele jutott el.  A szak-
mai zsűri (Wamzer Gabriella, a zsűri elnöke, Géczyné Pethes Eleonó-

Madarak és fák napja

A Madarak és fák napján az újjászülető természetet ünnepeljük. 
Ilyenkor már igénylik a gyermekek a természetjárást, erdőn-mezőn 
bogarászást.

Így iskolánk alsós pedagógusai úgy gondolták, hogy ebben az évben, 
több éves kihagyás után egy akadályversenyt szerveznek és ennek kere-
tében mélyítik tanulóik ismereteit.

Ebéd után az osztályok csapatokat alkotva indultak el az Erzsébet-er-
dőbe. Útközben öt próbát kellett teljesíteniük. A feladatok változatosak és 
színesek voltak: betűrejtvény, puzzle, szólások és közmondások ismere-
te, tárgyfelismerés tapintás útján, ügyességi játék. 

Az állomásokon szerzett jutalmakból csodálatos alkotások születtek, 
melyek iskolánk folyosóját díszítik.

A gyerekek körében óriási sikere volt a csapatépítő akadályverseny-
nek. Reméljük ezzel hagyományt teremtünk!

Köszönjük a KEFAG-nak, hogy lehetővé tették a Parkerdő használatát!
Juditka néni, Hajnika néni és Ági néni

ra és Setényiné Rácz Gabriella) kiemelte iskolánk tanulóinak kimagasló 
eredményét, s dicsérte felkészítő tanáraink munkáját.  

A következő helyezéseket értek el tanulóink: Alsó szóló: 3. helyezett 
Juhász Benedek 2. a (felkészítő: Pusenszki Mariann)

Alsó páros: 2. helyezett Rasztovácz Barnabás és Takács István 1. a 
(felkészítő: Patocskainé Vízvári Klára)

Felső szóló: 1. helyezett Lengyel Anna 7. a (felkészítő: Patocskainé 
Vízvári Klára)

Felső páros: 2. helyezett Prikidánovics Tamás 5. a és Prikidánovics 
András 7. a (Felkészítő: Patocskainé Vízvári Klára)

Felső csoportos: 1 helyezett Hunyadis Pacsirták: Dági Veronika 5. a, 
Lengyel Kamilla 5. a, Prikidánovics Tamás 5. a, Tagai Flóra 6. c, Len-
gyel Anna 7. a, Tóth Flóra 7. a, Lógó Bianka 7. c, (Felkészítő: Patocska-
iné Vízvári Klára)

Tanítványainknak és kollégáinknak szeretettel gratulálunk, a jövőben 
további sikereket kívánunk!
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I. Júdásfa Fesztivál

A Mélykúton megrendezésre kerülő I. Júdásfa Fesztiválra voltunk hiva-
talosak május 7-én, amelyen Iskolánk zenekara és alsó tagozatos ének-
kara képviselte Intézményünket. Nagy örömmel tettünk eleget a meghí-
vásnak. Műsorunkban a tavaszi népdalokon és könnyűzenei zeneszá-
mon kívül magyar költők megzenésített versei és bibliai témájú dalla-
mok csendültek fel saját hangszereléssel. Ezúton is köszönjük, hogy ott 
lehettünk ezen a színvonalas fesztiválon, maradandó élményekkel tér-
tünk haza. 

Buzder Mónika, Mészáros Gábor

Természetismereti verseny

A 30. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismeret Verseny 
megyei döntőjében, az 5. évfolyamos korosztályban Szűcs Ádám Simon 2., Laj-
di Horka Bendegúz 5. helyezést ért el. 

Gratulálunk!
Csofcsics Erika
felkészítő tanár

Megyei 
Matematikaverseny

A Megyei Matematikaverseny döntőjében 
Gulyás András 8. osztályos diákunk az előkelő 
9. helyezést érte el. 

Gratulálunk!
Enesei Péter

Táncbemutató

Iskolánk több éve eredményesen dolgozik együtt a Spirit Alapfokú Művésze-
ti Iskolával. Oktatójuk, Babenyecz Erika kiváló munkájának eredményében gyö-
nyörködhettek a nézők a május 13-án tartott táncbemutatón. A Fenyvesi Máté 
Sportcsarnokban megrendezett eseményen iskolánk felső tagozatos osztályai 
léptek fel, megmutatva tánctudásukat.

Szente Mariann

Győzelem Kecelen

A keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola 10 éves jubileuma alkal-
mából számos rendezvénnyel ünnepelt. A megnyitót követően a szentmisét 
Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be az egyházmegyei iskolal-
elkészek koncelebrálásával.  A jelenlévők színdarabot láthattak II. János Pál 
pápa életéről a diákok előadásában. Az eseménysorozat a következő napok-
ban sportversenyekkel, vetélkedőkkel és színes programokkal folytatódott. 
Tanulóink (Kiss Csenge, Almási- Zoó Hermina, Friebert Csanád és Frick 
Csongor) sakkversenyen 4. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Mészáros 
Gábor volt.  A történelem versenyen  5. osztályosaink (Görhöny Sára, Laj-
di Horka, Szűcs-Ádám Simon) derekasan helytálltak, nagyobbakat is legyőz-
ve a középmezőnyben végeztek, sőt az egyik legnehezebb elméleti felada-
tot, a kvízt is első helyen teljesítették. Felkészítő tanáruk Kaszás Eszter volt. 
Az I. Karol Wojtyla Fiú Labdarúgó Kupán a nyolc meghívott csapat kettő cso-
portba lett sorsolva, ahol körmérkőzésekkel dőlt el a továbbjutás. Jól felké-
szült, technikás ellenfelekkel szemben kellett állni fiainknak a sarat. Nem 
volt könnyű dolgunk, de végül a kitartó és összeszedett játéknak illetve több 
kapusbravúrnak köszönhetően mi emelhettük magasba az első helyért járó 
kupát. A megérdemelt győzelmet kivívó csapat tagjai: Gáspár Zalán, Blahó 
Zénó, Lengyel György, Lengyel József, Bretyka Andor, Mester Norman, Mar-
kó Máté és Markó Mór - a kapus –, aki a torna legjobb kapusa díjat is meg-
kapta. Felkészítőjük Komáromi Róbert volt. Iskolánk történetében ők eddig a 
legszebb eredményeket elérő, legsikeresebb fiú focicsapat. Gratulálunk min-
den résztvevőnek!

Kaszás Eszter, Komáromi Róbert
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Határtalanul

Határtalanul! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 
HAT-KP-1-2021-1-000530
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
Iskolánk immár hatodik alkalommal adott be pályázatot a Határtalanul! prog-

ramra, így a hetedikes diákjaink eltölthettek öt csodálatos napot Erdélyben. A 
pályázat címe: Kirándulás Székelyföldre a bakancslista segítségével II. Rákóczi 
nyomában. A kirándulás során a gyerekek előadták az adott helyszínre vonat-
kozó ismeretanyagot, illetve a Rákóczihoz kapcsolódó erdélyi kötődést, melyek-

ből előre felkészültek.
Jánoshalmáról indulva, a határátlépés után Déva várát kerestük fel, amit a 

kurucok 1704-ben elfoglaltak, felidéztük a várépítés legendáját, de a várat nem 
tudtuk megtekinteni felújítás miatt. Helyette Gyulafehérvárra utaztunk – ahol 
fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet 1704-ben -, itt az érseki palo-
tát és a székesegyházat látogattuk meg, majd rövid sétát tettünk a történelmi 
erődítményben. Útban a szállás felé megálltunk Segesváron, ahol Petőfi sza-
badságharcban betöltött szerepéről hallgattunk meg előadást. Szalagot kötöt-
tünk a Petőfi emlékhelyen, ahol a feltételezések szerint a költő meghalt. Gyer-
gyóújfaluba érve este megismerkedtünk a szállásadókkal, és belekóstolhattunk 
a helyi ízvilágba.

Második nap reggel buszra szálltunk, és a Szent Anna tavat kerestük fel. Ide-
genvezető segítségével, rövid túra keretében megismerkedtünk a tó közelében 
levő mohos tőzegláp állat- és növényvilágával, majd lementünk a tóhoz. Itt a 
Szent Anna kápolnához sétáltunk, meghallgattuk a történetét és a tó legendá-
ját, majd Peti atya vezetésével egy rövid elmélkedés után imádkoztunk. Gyer-
gyó felé megálltunk Csíkszeredán, itt a Makovecz templom lenyűgöző kialakítá-
sán csodálkoztunk, majd felmentünk Csíksomlyóra, ahol megtekintettük a kegy-
templomot. Sokan egy ima – hálaadás – kérés után megsimogatták a Szűza-
nya lábát. Ezután a kálvária felől megmásztuk a Kissomlyó-hegyet és felértünk a 
nyeregbe. A Hármashalom-oltárnál pihentük, elénekeltük a székely himnuszt, és 
gyönyörködtünk a csodálatos látványban, majd lefelé megnéztük a Szent Koro-
nát, alatta a Nagy Magyarországot, a Barátok Feredőjét és az Életvíz-forrást. 
Napunk végén Madéfalván felkerestük a székely veszedelem emlékhelyét, ahol 
szalagot kötve megismertük a történetét.

Harmadik nap reggel felkerestük a helyi diákokat az Elekes Vencel Általá-
nos Iskolában, ahol az igazgató úr bemutatta az intézményt. Ezután közös foci-
meccsen mérték össze tudásukat az újfalusi és jánoshalmi gyerekek. A talál-
kozó után ajándékcsomagot adtunk át a tanulóknak és az igazgató úrnak. Újra 
buszra szálltunk, és idegenvezető segítségével felkerestük a Súgó-barlangot, a 
Békás-szorost és a Gyilkos-tavat. Este a helyi plébános (pap bácsi) és Peti atya 
közös szentmisét tartott a település templomában, melynek végén Géza atya 
elbeszélgetett a gyerekekkel és emlékkártyát adott át nekik.

A negyedik napon Korondon kezdtünk, ahol először előadást hallgattunk meg 
a taplógomba feldolgozásáról és a belőle előállítható termékekről, majd a szé-
kelykapu készítéséről és a rajta található motívumokról kaptunk tájékoztatást, 
illetve a korongozás tudományát ismertük meg és alkalmaztuk a gyakorlatban.  
Mindenki készített kisebb – nagyobb művet, amit hazahoztunk. Farkaslakán 
megemlékeztünk a Trianoni emlékműnél és Tamási Áron sírjánál. Szelykefürdőn 
megcsodáltuk a székelykapukat, majd Orbán Balázs síremlékére szalagot köt-
ve felidéztük munkásságát. Átmentünk a Mini Erdély Parkba, ahol megcsodál-
hattuk Erdélyország nevezetességeinek kicsinyített makettjeit. Székelyudvarhe-
lyen rövid sétát tettünk a főtéren, megtekintettük a hősi emlékművet és az Emlé-
kezet Parkját, ahol szalagot kötöttünk II. Rákóczi mellszobrára. A szállásra visz-
szaindulva megálltunk a Zetelaki gátnál, amin átsétáltunk és megnéztük a Libán 
hegy külszíni andezitbányájának monumentális méreteit.

Utolsó nap korán keltünk, szállásadóinktól elbúcsúztunk, és elindultunk haza-
felé. Megálltunk Marosvásárhelyen, ahol fejedelemmé avatták II. Rákóczi Feren-
cet 1707-ben a református templomban, amit felkerestünk a várban. Következő 
állomásunk Torda, ahonnan követek indultak 1704-ben Magyarországra, hogy 
fejedelemnek kérjék fel Rákóczit. Felidéztük a hasadék legendáját, és megtekin-
tettük a sóbányát. Hosszú utazásunk erdélyi része Kolozsváron ért véget, ahol 
felkerestük Mátyás király szülőházát és hatalmas lovasszobrát a Szent Mihály 
templom előtt. Sok élménnyel telve az esti órákban Jánoshalmára érkeztünk.

Enesei Péter

Elsőálozás

Május 22-én alapos felkészülés után iskolánk kilenc negyedikes kisdiákja 
járult először a szentáldozáshoz. A hófehér ruhába öltözött gyermekek szüleik 
vagy keresztszüleik kíséretében vonultak be a templomba, majd velük mentek 
az oltár elé, hogy magukhoz vehessék a Szentostyát. A szentmise után a plébá-
nián Sándor atya látta vendégül a gyermekeket. A meleg kakaó és a kalács elfo-
gyasztása után átvehették emléklapjaikat és ajándékaikat, ami emlékezteti majd 
őket erre a szép ünnepre. Hálásan köszönjük a gyermekek és szüleik nevében 
a felkészítést Menyhárt Sándor plébános atyának.

Friebertné Radvánszki Rita

Keresztelkedés

Intézményünkben keresztény szellemiségben neveljük gyermekeinket, ezért 
fontosnak tartjuk a meg nem keresztelt gyermekek megkeresztelkedését, és 
ebben segítjük a szülőket azáltal, hogy biztosítjuk az óvodában az iskolába 
menőknek és azoknak az iskolásoknak a keresztség szentségének felvételét, 
akik még nem részesültek benne. 

Egyházközségünk számára örömteli esemény volt, hogy Menyhárt Sán-
dor plébános atya 2022.05.08-án a vasárnap 9 órai szentmisén megkeresztelt 
három óvodás gyermeket és két alsó tagozatos diákot, akik ezáltal egyházköz-
ségünk tagjaivá váltak. A szülők, és keresztszülők ígéretet tettek, hogy keresz-
tény hitben nevelik a gyermekeket.

Dr. Miskolczi Józsefné

Egy korábbi programunk 
gyümölcseként nagy öröm 
érte Óvodánk gyermekeit

 2021. november hónapban óvodánkban adventi vásár került megszerve-
zésre az óvónők és dajka nénik által készített, az ünnepekre hangoló tárgyak, 
ajándékok árusításával, amelyet a szülők a gyermekekkel közösen vásárolhat-
tak meg. Ezen rendezvény bevételének köszönhetően az óvoda játékparkja sok 
érdekes és hasznos udvari eszközzel bővülhetett. A játékokat a szép tavaszi 
idő beköszöntével az elmúlt hetekben vehették birtokba a Szent Anna Katolikus 
Óvoda gyermekei. Az apróságok nagy örömmel és kíváncsisággal ismerkedhet-
tek az új udvari játékokkal, a piros és zöld traktorral, a Turnball szett koordiná-
ciós és készségfejlesztő játékkal, valamint a víz- és homok terepasztallal. Az 
óvoda dolgozói és a szülői összefogás sikereként ismét egy, a gyerekek örömét 
és javát szolgáló eredmény született, amelyért hálásak vagyunk mindenkinek. 
Ezennel szeretnénk köszönetet mondani Lakatos László ( Lacus ) egyéni vállal-
kozónak is, aki további sok színes labdával, ugrókötéllel és hullahopp karikával 
lepte meg óvodás gyermekeinket. Így a gyerekek számára az önfeledt játékhoz 
tényleg csak a jóidő hiányzott már! 

Kovácsné Czeller Anett 
Szülői Közösség elnöke
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Orbán Napi ünnepség
A Jánoshalmi Gazdakör a járvány miatti 2 év 

kihagyás után 2022. május 25-én Orbán Napi 
ünnepséget tartott határunk védőszentjének a 
Szent Orbán pápának a szobránál. 

Elsőnek az ünnepség levezetője Ötvös Klau-
dia köszöntötte a megjelenteket, majd Far-
kas László Gazdakörünk elnöke köszöntője 
következett. Ezután Bányai Gábor országgyű-
lési képviselőnk ünnepi beszédet tartott. Tápai 
Péter káplán úr megáldotta 
a szent szobrát. 

A Pöndölösök citerazene-
kara énekkel és citeraszó-
val szórakoztatta a vendé-
geket.

Ezután következett a 
Mezei Csokor énekkar har-
monika szó kíséretében. 
Elöljáróban Tanyi Imréné 
alkalomhoz illő verset mon-
dott, majd az énekkar han-
gulatos előadása követ-
kezett. Az ünnepség üde 
színfoltjai voltak a Hunya-
di János Általános Iskola 
diákjainak remek tánca is. 

Anyák napja a Szent Anna 
Katolikus Óvodában

Milyen csodálatos dolog, amikor a természet megújul, az év legszebb hónap-
ja van, és ilyenkor ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyuká-
kat! Mind a négy óvodai csoportunkban, ünnepélyes keretek között zajlott az 
anyák napja.

Gyermekeink műsorával tiszteletünket és szeretetünket fejeztük ki mindazért 
a pótolhatatlan szeretetért és áldozatért, amelyre csak egy édesanya képes. 
Köszönünk mindent, amit eddig tettetek és ezután is tenni fognak gyermekei-
kért. Versekkel, énekekkel, tánccal, körjátékokkal köszöntük meg azt a tenger-
nyi jóságot, szeretetet, féltő gondoskodást, amit tőlük kaptunk. Nekünk nemcsak 
földi édesanyánk van, hanem egy égi is! Őrá is kell ilyenkor gondolnunk, emlé-
keznünk! Ő  Szűz Mária, Jézus édesanyja, a mi égi Édesanyánk. Az édesanyák 
védőszentje, és példaképe.

Anyák napja csak egyszer van egy évben, de ne feledjük! Oly sokat köszön-
hetünk az édesanyáknak, hogy az év minden napja is kevés hálánk lerovására. 
A hála, a szeretet, a köszönet szavai melengessék a drága anyai szíveket! Az 
ünnepség alatt minden édesanya meghatódva nézte és hallgatta gyermekét, a 
végén virág és ajándék átadása után fotósarkunkban örökítették meg ezt a cso-
dás anya-gyermek pillanatot.

Szabóné Tettinger Adrienn

Álmok Álmodói 
A Lázár Ervin Program keretén belül isko-

lánk ötödik osztályos tanulói elutazhattak 
Budapestre, a Millenáris Parkba, és megte-
kinthették az Álmok Álmodói 20 kiállítást. A 
kiállítás magyar tudósok világraszóló talál-
mányait, korszakos felfedezéseit mutatja be 
játékos, interaktív formában. Elkalauzol abba 
a lenyűgöző világba, ahol egy rejtély, kérdés 
vagy probléma közös ismeretté, tudománnyá 
válik, ahol az ember felfedez, megért, épít és 
alkot. A gyermekek a felejthetetlen élmények 
mellett sok hasznos tapasztalatot is gyűjthet-
tek az emberi gondolkodás és megvalósítás 
történelmi példái által.

Komáromi Róbert

ASZTALITENISZ HÁZIBAJNOKSÁG
2021/2022

Iskolánkban február-április hónapokban rendeztük meg az asztalitenisz házi-
bajnokságot az alsó és felső tagozatos lányoknak és fiúknak. A versenyzők kör-
mérkőzéseket játszottak a csoportjukban. A sok induló miatt kettő korcsoportra 
osztottuk az alsósokat, így ott kettő-kettő ember végzett az első három helyen. 
A végeredmény a következő lett:

Gratulálunk a győzteseknek!
Komáromi Róbert

- alsó tagozat, I. korcsoport, lány:
 1. Szabó Vivien 2.a
 2. Tóth Anett 2.b
 3. Sánta Mira 1.a
- alsó tagozat, I. korcsoport, fiú:
 1. Tóth Barnabás 2.a
 2. Kotró Marcell 2.b
 3. Kovács Dávid 1.b
- alsó tagozat, II. korcsoport, lány:
 1. Kármán Szofi Jáde 4.a
 2. Soós Ékes Zeline 3.o.
 3. Rostás Kiara 4.a

- alsó tagozat, II. korcsoport, fiú:
 1. Doszpod Ádám 4.a
 2. Herczeg Gellért Sebestyén 3.o.
 3. Ruskó Ádám 3.o. 
- felső tagozat, lány:
 1. Lengyel Anikó Ilona 5.o.
 2. Horváth Noémi 7.o.
 3. Lancsárovics Éda 7.o.
- felső tagozat, fiú:
 1. Herczeg Zakariás Zsigmond 6.a
 2. Kovács Levente Gábor 7.o.
 3. Csámpai Norbert 6.b

Gazdaköri hírek
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Újabb métás ezüst, az 
Országos Bajnokságról

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával, az 
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosító számú Gyere-
kesély pályázat „Szociokulturális nevelés” tevékenység 
keretében a Jánoshalmi Méta Téma csapata 2022. ápri-
lis 23-án a Budapesten megrendezett Országos Métabaj-
nokságra utazott. 
A megmérettetésre hét csapat nevezett így a körmérkő-
zések során hat meccs várt ránk. Az első négy találko-
zón viszonylag könnyedén jutottunk túl, egyedül a későb-
bi bronzérmes csapattal játszottunk ki-ki meccset. A szü-
net után még két mérkőzés várt ránk, az ötödik mecs-
csen a korábbiakhoz hasonló könnyedséggel játszottunk, 
és arattunk győzelmet. A nap végére maradt az elmúlt 
két  év bajnok csapata, akiket 2021-ben sikerült legyőz-
nünk. Ellenfelünk idén kiváló játékkal, és gyors labdáikkal 
felülkerekedett rajtunk, így egy vereséggel az ezüstérmet 
sikerült hazahoznunk.
Csapat névsora:
Székely József, Daróczi Réka, Szabó Endre, Mészá-
ros Sándor Dániel, Tárnoki László, Szécsi Árpád, Szabó 
Márk, Tapody Réka Orsolya, Somogyi Dávid, Faddi Adri-
enn, Varga Bence, Virág Attila, Szabó 
Martin.
A program az EFOP 1.4.2-
16.2016.00020 azonosítószá-
mú „Együtt könnyebb” pre-
venciós és társadalmi felzár-
kóztató program a gyermek-
szegénység ellen projekt 
keretein belül valósult meg.  

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
Tel.:06-20/496-5062

Stílus Üzlet

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

JÚNIUSI AJÁNLATA
Szülinapi nyereményjáték 

 a hónap végén :)
Hetente más-más akciók 

 egész hónapban! 

Nagyon szép verset mondott a helyi SZAKI egyik tanulója is. 
A koszorúzás megtörténte után Bányai Áron és Török János gazdakö-

ri tagtársaink, borral öntözték meg a szobrot, az idei jó termés reményé-
ben. Erre nagyon is szükség volt, hisz az ünnepség vége felé, sötét vihar-
felhők gyülekeztek, a helyszín közelében. E cikk írásakor, még nem tud-
juk, hogy az este folyamán bekövetkezett nagy vihar, milyen károkat oko-
zott térségünkben, így hát csak reménykedhetünk, hogy határunk védő-
szentje, meghallgatva kérésünket, megvédte határunkat a viharkároktól 
és a jégesőtől. A rendezvény végén, gazdakörünk székházában, egy kis 
állófogdással láttuk vendégül a szereplőket és a kedves vendégeinket.

Gazdakörünk ezúttal is köszönetet szeretne mondani mindazoknak, 
akik munkájukkal vagy anyagi hozzájárulásukkal támogatták rendezvé-
nyeink sikeres lebonyolítását.

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

                                                                                     kedd,csütörtök1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk 

vállalni! BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es
 telefonszámon lehetséges. 

Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 Állati hulla telep üzemelése 
Jánoshalma, Hajósi út

Nyitva tartás H-P 07.00 – 09.00-ig és 15.00 – 18.00-ig
 Sz 07.00 – 11.00-ig

Állati hullát kizárólag ebben az időben lehet a telepre leadni.
Bővebb információ: 06-30/947-3516-es telefonszámon.

Mit egyen a 
köszvényes beteg?
A köszvény a purin (húgysav) anyag-

csere öröklődő zavara, melynek követ-
keztében húgysav szaporodik fel a vér-
ben. Nátriumsó alakjában lerakódik a szö-
vetekben, elsősorban az ízületekben és 
rohamokban megjelenő, vagy tartós ízületi 
gyulladást okoz. Tartósan magas húgysav-
szint következménye, hogy a húgyutakban 
kicsapódik és vesekő képződik. 

A betegség gyógyításában a gyógysze-
res kezelés mellett rangos helyet foglal el 
a megfelelő étrend betartása. 

A köszvény diétája inkább megelőző jellegű, tekintve, hogy purinban 
gazdag ételek fogyasztása köszvény esetén magas húgysavszintet ered-
ményez, és rohamok kiváltója lehet. Ezen kívül a diétának a késői követ-
kezmények (vesekövesség) kialakulása esetén is rendkívül fontos sze-
repe van.

Figyelni kell, hogy a napi purin fogyasztás ne haladja meg a 200 mil-
ligrammot a szokásos napi 600-1000 milligramm helyett. Ezek alapján az 
étrend legyen zsírszegény, elhízás esetén energiaszegény. Az alkohol 
elhagyása vagy szigorú korlátozása nagyon fontos. Figyelni kell a megfe-
lelő mennyiségű folyadék bevitelre (2-2,5 l/nap). 

Fontos irányelv a jelentős purin tartalmú nyersanyagok, belsőségek, 
húsok, édesvízi halak, spárga, hüvelyesek, szardínia elhagyása, fogyasz-
tásuk erős mérséklése. Az alacsony purin tartalmú, illetve purinszegény 
nyersanyagok, pl. tojás, tej és tejtermékek, gyümölcsök, zöldségfélék, 
gabonafélék, burgonya, csokoládé, kávé, tea alkalmazhatók az étrend 
összeállításakor. Ajánlatos a zsírszegény ételkészítés módszereit, esz-
közeit alkalmazni nem csak a húsfélék készítése kapcsán (grillezés, grill 
zacskóban sütés, alufóliában sütés, teflon edény, cseréptál használata 
stb.), amely egyaránt szolgálja az energia- és a zsírszegénységet is. A 
magas purin tartalmú nyersanyagok purintartalma csökkenthető előfőzés-
sel. Pl. húsfélét is ajánlatos előfőzni további elkészítés előtt, illetve főve 
különféle mártásokkal tálalni. Következésképpen nem ajánlott olyan éte-
leket fogyasztani, amelyeket a húsfélékből kifőtt ízanyagok tesznek ízle-
tessé, mint pl. erőleves, húsleves, kocsonya. 

Előnyösek az étrendben az előfőzött nyersanyagokból készült rakott, 
töltött zöldségfélék, csőben sült zöldségek. Energiaszegénység ese-
tén ízlés szerint cukor helyett mesterséges édesítőszer használandó. 
Az intenzív, erős, csípős fűszerek alkalmazása kerülendő, helyettük a 
különféle friss-zöld fűszernövények, illetve a kevésbé intenzív, gyengébb 
fűszernövények széles skálájának használata ajánlott. Hús pótlására a 
szójakészítmények közül leginkább a tofu (szójatúró) ajánlható, mert a 
tofunak kevesebb a purintartalma. A többi fajta szójakészítmény, csak-
úgy, mint a szárazhüvelyesek csak alapos előfőzés után fogyasztható. 

Faragóné Hován Éva 
Dietetikus

A dietetikus tanácsai

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

Nagy Vencel élt: 80 évet
Vén Lászlóné   
sz: Horváth Ilona Mária élt: 75 évet
Szántó Máté Mihály élt: 88 évet

Horváth Kálmán István  
                                        élt: 60 évet
Nagy Imréné   
sz: Szűcs Terézia élt: 95 évet 

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Dr. Csényi Attila üg y vezető

Termékei 
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron 
minden termékre

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 
, pénteken 07:00- 12:00

Jánoshalma, Borpince u. 2.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik 

Id. Szántó Máté 
 Mihály

temetésén megjelentek, elhozták a sze-
retet virágait, mély fájdalmunkat eny-
hítették. 

Gyászoló Család
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Május 14-én, szombaton, a Miskei Sporthorgász Egyesület szervezé-
sében valósult meg a Bács-Kiskun megyei Horgász Viadal és Horgász 
Négytusa gyermek és ifjúsági kategóriában, amelyen a Jánoshalmi Hor-
gász Egyesület ifjú horgászai is indultak. A nevéből adódóan négy ver-
senyszámban mérték össze tudásukat a jövő horgász palántái. Az egye-
sület kezelésében lévő Lófürdő-tavon 7-10 óráig a halfogásukat mutat-
hatták meg a résztvevők. Ez után a község sportcsarnokában folyta-
tódott a verseny célba dobással, barkácsolással és tesztírással. Min-
den induló nagyon felkészült volt, a pontegyenlőségek miatt a gyorsasá-
gon múlott legtöbbször az eredmény. Büszkék lehetünk a versenyzőink-
re, hiszen gyermek kategóriában Szlafkovszki Kevin hatodik és Ocskai 
Erik a hetedik helyen, ifjúsági kategóriában Bozóki Barnabás a harma-
dik helyen végzett. Ő is képviselheti ez által a Bács-Kiskun Megyei Hor-
gász Szövetséget az augusztusi országos versenyen. Gratulálunk nekik 
a szép eredményekért! Külön köszönet Ocskai Istvánnak, Erik édesapjá-
nak, a nap folyamán nyújtott segítségéért!

Komáromi Róbert

Horgász Négytusa

Május 1: U16-os bajnoki mérkőzés
Kiskőrös – JFC 8:1 ( 5:1)

Gólszerzőnk: Kolompár Erik
Szabó Kornél edző: – Kis összpontosítással 
szorosabbá tehettük volna a találkozót.

 Május 8. Megyei I. o. bajnoki mérkőzés
JFC – Kiskőrös 2:1 ( 1:0)

Gólszerzőink: Stojanovic Milos, Sőreg Dávid
Florin Nenad vezetőedző: – Tartalékos csapa-
tom küzdeni tudásból kitűnőre vizsgázott. Gra-
tulálok fiúk!

U19-es bajnoki mérkőzés
Kiskunhalas – JFC 15:1 ( 10:1)

Gólszerzőnk: Kovács Kristóf
Szabó Kornél edző: – Nagyon rosszul játszot-
tunk.

Május 12  U16-os bajnoki mérkőzés
Tompa – JFC 8:1 (4:1)

Gólszerzőnk: Jankovics Dániel

Szabó Kornél edző: – Gyenge játék ,,súlyos 
vereség.

Május 14. U19-es bajnoki mérkőzés
JFC – Kalocsa 3:2 (1:2)

Gólszerzőink. Jankovics Mirkó Ferenc. Janko-
vics Dániel, Fenyvesi Bálint
Szabó Kornél edző: – Csapatom ma harcosan, 
jó felfogásban játszott.

Május 15 Megyei I: o. bajnoki mérkőzés
Kalocsa – JFC 1:2 (1:0)

Gólszerzőnk: Stojanovic Milos 2
Florin Nenad vezetőedző:– Ilyen a futball. A 
hazaiak nem tudták mezőnyfölényüket gólra vál-
tani( Lengyel Péter kitűnően védett), mi viszont 
két kontra támadással megfordítottuk a mecs-
cset. Gratulálok a fúknak!

Május 22 Megyei I. o. bajnoki mérkőzés
JFC – Kecskeméti LC 0:0

Florin Nenad vezetőedző: – Már ezen a mérkő-

zésen be kellett volna biztosítanunk a bronzér-
met. Sajnos a nagy gólhelyzeteket elpuskázták 
csatáraink. A döntés így marad 28-án szomba-
ton a kiskunhalasi meccsre.

A szombati halasi mérkőzéssel befejeződik a 
bajnokság. 
Felnőtt csapatunknál nagy változás lesz :5 év 
után Florin Nenad vezetőedző elköszön János-
halmától, A nyári felkészítést már új szakember 
fogja vezetni. Florin mester irányításával a JFC 
nyert egy bajnoki címet, megnyert osztályozót, 
egy csonka bajnokságot nyert, kettő ezüstér-
met és remélhetőleg egy bronzérmet. Köszön-
jük mester a munkádat.

Horváth Mihály 
elnök

A JFC májusi tudósítása

 

 
2022. VI. 16–tól, naponta 

(15 alkalom) 
 

kezdőknek és haladóknak. 
 

Szeretnél a vízben biztosan mozogni,  
megtanulni úszni, vagy új úszásnemet elsajátítani? 

 

Jelentkezz nálunk! 
Érdeklődni lehet: 

Bátyai Gáborné +36 70 338 5697 
Bátyai Gábor     +36 70 339 1176 
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.

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

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

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

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

Kiadja: Zsikor Bt. 
  Ügyvezető Blázsik Sándor 

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

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

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
s-Paw Bt.

6794 Üllés, Bem József utca 7. 
Szabó Erik
Ügyvezető

ISSN 2062-4069
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Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Tchibo Family kávé 1 kg 1999,- Ft 

Detki darált háztartási keksz 500 gr.  269,- Ft   538,- /Ft/kg

Riska UHT 1,5 % 1 liter 235,- Ft 

 Az akció a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:

2022. május hónapban született:

Sódar Helga – Gilicze Csaba
Kovács Dóra – Sarok Attila

További három pár, 
akik nem járultak hozzá nevük közléséhez.

Kolompár László Adrián (Anyja neve: 
Kolompár Fruzsina) Marancsik Marcell (A.n.: 
Horváth Barbara Henrietta), Scheftsik Auró-
ra Szófia (A.n.: Scheftsik Nikoletta Bianka), 
Komáromi Szilveszter (A.n.: Bolvári Anita), 
Kiss Emma (A.n.: Lengyel Éva), Arany Mar-
cell (A.n.: Rózsa Ildikó), Nánai Kamilla Han-
na (A.n.: Kiss Tamara).

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

399,- Ft

Csillogó gyermekszemek, vidámság, nevetés, zene, a Csiga Duó gyer-
mekkoncertje, közös éneklés, tánc, mulatság, sok mozgás, kézműveskedés, 

játékos ismeretszerzés, finom falatok a 
sportcsarnokban 2022. május 21-én a 
VÁROSI GYERMEKNAPON az Imre Zol-
tán Művelődési Központ és Könyvtár 
szervezésében. A megvalósításban nyúj-
tott segítséget köszönjük Jánoshalma 
Városi Önkormányzatnak , a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportjának és a Gondviselés Házá-
nak, akik 600 palacsintát sütöttek és kéz-
műveskedtek, a Mentő Alapítvány, Rend-
őrség, Sportcsarnok, Tűzoltóság, Város-
gazda Kft. munkatársainak, Virág Attilá-
nak, Zöld Város Program képviselőinek. 

Bízunk benne, hogy a gyermekek fel-
szabadultan, jól érezték magukat ezen a 
délutánon!

IZMKK

Városi gyermeknap 


