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A Szuverén Máltai Lovagrend Koronavírus Elleni 
Védekezésért Érdemérem kitüntetésben részesült 
2022. június 21-én Ádám Tamásné a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Gondviselés Háza 

A kitüntetéssel világszerte azon munkatársak és 
önkéntesek szolgálatát ismeri el a Lovagrend, akik a 

nyújtottak és saját egészségüket is kockáz tatták a 
koronavírus elleni védekezésben. 

Az átadásakor az ünnepségen személyesen nem 
tudott részt venni, de videó üzenetet küldött Sza-
badhegÿ Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövet-
ségének elnöke, valamint Kozma Imre atya, a Mál-

mondtak minden máltai munkatársnak, aki az elmúlt 
két évben a kiszolgáltatott emberekért és a vírus 

megfékezéséért dolgozott. 

hogy védjük meg azokat, 
akik az intézményeinkben 

élnek, ugyanakkor tegyünk meg mindent azokért, 
akiknek nem volt hova bezárkózni, például a haj-
léktalan emberekért, és azokért is, akiket le kelle-

vigyük el az oltást oda, ahol másképp nem juthatná-
nak hozzá. És mi ezt meg is tettük.”

értékét az mutatja, hogy a két év során egy feladat 

Lajos hangsúlyozta, a máltaiak egyenként és közös-
ségként is úrrá tudtak lenni a vírus tombolásán, biz-

nek, családtagoknak, kollégáknak.
Ebben a helyzetben nem csak a ránk bízottak 

élete forgott veszélyben, de adott esetben az ott 
dolgozóké is.  És az, hogy köszönetet tudunk mon-
dani ezzel az elismeréssel, azt jelenti, hogy a Mál-

önmagukra gondoltak, hanem másokért végezték 
a munkájukat.”

Gratulálunk Ádám Tamásnénak és a János-
halmi Gondviselés Háza összes dolgozójának.

Forrás: Facebook - Ikor

Máltai Lovagrend jánoshalmi kitüntetettje

Jánoshalmi Napok 2022
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I.
Jánosh alma Városi Önkormányzat az önkormányzati vagyonró l és a vagyon gazdálko dásáról szóló 

 

1. 

2.  Ön kormá nyzati  tula jdonú  terület bé rb eadása.
3. A pá lyázat n yi lvános, egy ford ulós.
4. 
I J 2-es terület bérbe adása.

 —
 —
 — 2

 —

lép ését akad ályozná vagy korlátozná.

 
2/év (ÁM)

Á b érbeadá s a tárgyi adómentes tevéken ysé gi körbe tartozik,
A bérleti  díj évente a KSH által kiadott fogyasztói árinde x mérté ké vel vá lto zik, minden  évbe n január 01. 

10 %-ot n em ha ladha tja  meg évente.

 —

 —
gyümölcsfeldolgozó üzem és 

gyümölcsfeldolgozó gépsor

 —
székhelyeként vagy telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyezteti.

 —

nem ruházható át, albérletbe nem adható.
 —

6. 
 —
ri Hivatal Titkárság

 —
2-es terület bérbe adása 

megnevezéssel, 2 eredeti példányban, oldalszámozással ellátva kell benyújtani, az ere-

hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.
A borítékon, vagy csomagoláson jelezni szükséges, hogy felbontásra 2022. júl ius 21. nap-
ján 10.00 órakor kerülhet sor.

 —

Érvényes az ajánlat, ha  mind a tarta lmi, mind a forma i követelmén ye it te kintve  megfelel a pá lyázati 

és a legmagasa bb ajánlato t te szi  a pályázatb an vá llal t bérle ti díj vonatkozásában.

Hatóság jóváhagyásá nak ismeretében kötheti meg az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyerte-
sével - vagy ann ak vi ssza lépése e se tén  a  - külön erre irán yu ló dön tés esetén második legmagasab b 

9. 
 — A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.
 —
tén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adó-
azonosító  jelét; átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszá-

latkoznia szükséges,
 —

 — A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
 —
 — A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálás-
hoz szükséges mértékben hozzájárul.

 —
molási eljárás nincs folyamatban.

10. 
A pályázó ajánlatához 6 (hat) hónapig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtá-

11. 

12. 

gármester jogosult.

pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. 
13. Eredményhirdetés módja

módjá ról.
14. 

kivála sztására vonatkozó sza bályozás” az i rányadóa k.

1 .s
feldolgozó nem hiteles térképmásolata a terület bejelölésével

Ajánlat
2-es terület bérbe adása.

címe

2/év (AM)

                           

                       ,                                   

Info rmác ió s ad atla p 

sában
4’
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Kapcsola ttartásra  kij elöl t 

megne ve zé se
*

                       ,                                 

Alul írott  .........................................................................................................

mint a   ............................................................................................................ ...............................

 ............................................................................................................................ 
(

nyilatkozo m, 
hog y

 
ra vonatkozó felhívást megismertem és nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elfo-
gadom.

 

talanul teljesítem.
 Tudomásul veszem, hogy ajánlattételem esetében 6 hónapos ajánlati kötöttség vonat-

kozik rám.
 

elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.
 

ajánlás! ára nem kevesebb, mint a minimálisan elvárt bérleti díj) .
 

 

                       ,                                 

Nyilatkozat

Alul írott  ................................................................................................  ( ), mint a  ..............
.................................................................................................... .................................................................
....................................................

 nyil atkozo m,

matban.
 

iga zolványom má solatát, to vá bbá aláírási címpé ldányom másolatát.

                       ,                                 

alá írás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II.
Jánosh alma Városi Ön kormá nyzat önkormán yzati vag yonról é s a  vagyonga zd álkodá sá ról szóló 
6/2022 . (IV.29.) számú önkormányzati rende lete 
(VI. 23.) Kt. sz. -a ala pján

> 
p
1. 

2.  Ön kormá nyzati  tula jdonú  terület bé rb eadása.
3. A pá lyázat n yi lvános, egy ford ulós.
4. 

2-es raktárhelység bérbeadása.
 —
 —
 — 2

 —
vízellátás, szennyvízellátás, gázellátás

Helyszín és alaprajz jelen felhívás mellékletét képezi
igé nymente ssé gét, 

szerinti birtokba lépését akadályozná vagy korlátozná.

 bér-
be adása kapcsán minimál isan 

          2/év (ÁM)
Á bérbeadás a tárgyi adómentes tevékenységi körbe tartozik.
A bérleti díj évente a KSH által kiadott fogyasztói árindex mér tékével változik, minden évben 

sének a mértéke a 10 %-ot nem haladhatja meg évente.

 —

 —
gyümölcsfeldolgozó üzem és 

gyümölcsfeldolgozó gépsor 

 kerül megkötésre a nyertes pályázóval.
 —

 — kell (a ny ilatkozat tartalmazza az induló vállalkozás fogalmát).

székhelyeként vagy telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyezteti.
 —

madik félre nem ruházható át, albérletbe nem adható.
 — kell , hogy nyertessége esetén az Önkormányzat által biz tosított inkubá-

köt az önkormán yzattal a beköl-
évre.

6. 
 —
ri Hivatal Titkárság 

 —  2022 július 21. (csütörtök) 10,00 óra

 —
„Jánoshalma, 4565/14 helyrajz i számon található gyümölcsfeldolgozó üzem területén 
14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása”
megnevezéssel, 2 eredeti példányban, oldalszámozással ellátva kell benyújtani, az eredeti 

lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.
A borítékon, vagy csomagoláson jelezni szükséges, hogy felbontásra 2022. júl ius 21-én 
napján 10.00 órakor kerülhet sor.

 —

Érvényes az ajánlat, ha mind a tartalmi, mind a formai követelményeit tek intve megfelel a 

zati feltételeknek megfelel és a legmagasabb ajánlatot teszi a pályázatban vállalt bérle-
ti díj vonatkozásában.

az Irányító Hatóság jóváhagyásának ismeretében kötheti meg az Önkormányzat. A kiíró 
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csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a - külön erre irányuló dön-

9. 
 — A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.
 —
tén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adó-
azonosító jelét; átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámét, cégjegyzékszá-

koznia szükséges.
 —

 — A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
 —
 — A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz 
szükséges mértékben hozzájárul.

 —
molási eljárás nincs folyamatban.

10.  
A pályázó ajánlatához 6 (hat) hónapig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyúj-

11. 

12. 

testület -  miután a pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság megvizsgálta -hozza meg dönté-

gármester jogosult.

a pályázati el járást eredményesnek kell tekinteni.
13. 

14. 

tételi felhívást visszavonja. A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlat-

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 

mányzati vagyonról és a vagyongazdálkodásáról szóló 6/2022. (IV. 29.) számú önkormány-

dóak.

ján ( ) 
ban kerül meghirdetésre.

mölcsfeldolgozó nem hiteles térképmásolata a terület bejelölésével

A jánla t

2-es raktárhelyiség bérbeadása

                                                                                                                         

                        nettó           2/év                      (AM)

                       ,                                 

                              

Info rmác ió s ad atla p 

m2-es raktárhelyisé g b érbead ása eljárá s vona tkozásáb an

4’

Kapcsola ttartásra  kij elöl t 

megne ve zé se
*

                       ,                                 

                              

Nyilatkoza t

m2-es raktárhelyisé g b érbead ása

nyilatkozom,
hog y

 
 m2-es raktárhelység bérbeadása vonatkozó felhívást megismertem és nyilatkozom, hogy 

a pályázati feltételeket elfogadom.
 

talanul teljesítem.
 Tudomásul veszem, hogy ajánlattételem esetében 6 hónapos ajánlati kötöttség vonat-

kozik rám.
 

elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.
 

ajánlási ára nem kevesebb, mint a minimálisan elvár t bérleti díj),
 

 

                       ,                                 
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Nyilatkoza t

m2-es raktárhelyisé g b érbead ása

Alul írott                                                                 mini a                                                         

                                                                                                        

nyilatkozom,

folyamatban.

kozói igazolványom másolatát, továbbá aláírási címpéldányom másolatát.

                       ,                                 

                                              

Nyilatkoza t induló  válla lkozás foga lm ára  

m2-es raktárhelyisé g b érbead ása
Alul írott  ..................................................................................................... mint 
a ..........................................................................................

kije lentem, 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelke-

get. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus 

                       ,                                 

                              

Jánoshalma Polgármesteri Hivatal

dése alapján
pályázatot hirdet

Jánosha lm a Po lgá rmesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

munkakör betöltésére.

viszony

6440 Jánoshalma, Béke tér 1 .

az önkormányzat és intézményei, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkor-

tással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettség-

A pénzügyi gazdálkodási te rület szervezése, irányítása, a munkában való aktív 

tok ellátásáért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért; gondoskodik a hatály-

tartásáról, megtartatásáró l; gondoskodik a  feladat és hatáskörébe tartozó pénz-

lével a költségvetési rendelet szükséges módosításairól.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-

adók.
                       

 — Magyar állampolgárság,
 —
 —
 —
zései alapján,

 — Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 —
 — Legalább 1-3 év államháztartási pénzügyi területen eltöltött szakmai tapasz-
talat,

 — közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte,
 —

 — Szakmai önéletrajz
 — Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 — 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 2022. július 20.

Elektronikus úton  

E-mail címen keresztül
vagy

megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

vagy

Béke tér 1. címen.

 2022. július 29.



6. J Á NO S H A L M I

HUNYADI NÉPE 202 2. június

Pályázati felhívás Fecskeházi lakás bérlésére

Szent Anna Katolikus Iskola

Az oktatási intézmények igazgatói külön elismerésben részesítették az 

számára egy ilyen remek, összetartó csapatot vezetni megtiszteltetés, és 
hálás a Jóistennek érte, valamint megragadta az alkalmat, hogy a sok 

séért. Igazgató asszony kiemelte, hogy mindig számíthat rájuk a kisebb 

Megkönnyítették neki az óvoda-iskola átmenetet is.

nehéz döntésekben és harcokban is, igazi hátvédként, társként az intéz-
mény gyermekei és dolgozói érdekében.

Buzder  Mónika

Jánoshalma Városi Önkormányzat a Jánoshalma városban épített fecs-

Jánoshalma Kálvária utca 1/a. I.  emelet 4. sz. alatti lakás bérlésére.

2)

házassági vagy élettársi életközösségben élnek, (továbbiakban há-

lakik, vagy 3 éve munkahellyel rendelkezik,

életévét,

zetükben elhelyezésük nem oldható meg,
v
ság útján gondoskodnak

dés megkötésére

intézmény nappali tagozatos hallgatói.

A jogosultság megállapításához a fenti feltételek együttes fennállása 
szükséges
A 2. pont alól indokolt esetben felmentés adható.

nyon lehet 2022. július 22-én 12 óráig. 

e-mailen.

 vagy 

Pedagógus nap

Hunyadi iskola Gyermeklánc Óvoda

januárjában szerezte matematika-f iz ika szakos tanári diplomáját Szege-
den. Marika néni két évet várt erre az alkalomra, mivel a aranydiplomá-
ját a városi pedagógusnapon szerette volna megkapni. Most végre alka-
lom nyílhatott rá. te az ünnepelteket.
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 Mithras kórus jubileumi hangversenye

ja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszám-
láláshoz.

 
A jelentkezéseket 2022. augusztus 15. napjáig várjuk az alábbi 

 — személyesen 

 — postai úton 
Béke tér 1.) címére vagy

 — e-mailben 

A jelentkezés során a Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolítá-

 honlapon és a 

 

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó interne-

lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele. A számlá-

kus formában kitöltenie.

 legalább középfokú végzettség,

 
 
 
 
 titoktartás
 vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását és a 
vizsgázást,

 
internet eléréssel,

 a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobil-
telefonnal és e-mail címmel.

biztosi feladatok ellátására.
A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek. A 362/2020. (VII. 23.) Korm. 

 
 
 
 

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munká-
ban, a felsorolt feltételeknek megfelel és számlálóbiztosnak jelentkezne kér-

Jánoshalmi  P olgárm esteri Hivatal

FELHÍVÁS 
A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN 

elején Mons. Menyhárt Sándor plébános köszöntötte a kórus tagjait és 

zás világukban. Tagjai között immáron nemcsak helybéliek, hanem a kör-

gozásokat és egyházi dalokat énekelnek, de ma már jól ismert hazai 

hangversenyein. 
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A 2022. évi Jánoshalmi 

zata június 23-án csütör-
tökön könyvbemutatóval 

és Könyvtárban Égertz-

lámpásnak égni kell köte-
tét ismerhették meg az 

tesebben a 10. oldalon 
olvashatnak. 

Június 24.én, pén-
teken nyílt meg az 

si Központ és Könyv-

vész Szakkör k iállítá-
sát Kiss György szo-
ciális  tanácsnok nyi-
totta meg. A kéz i mun-
kákban egy hétig gyö-
nyörködhettek az 
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Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak fellépése

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanulóinak fellépése
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Barta Gábor vezényelte.
jánoshalmi Hetvenszer Hétszer Együttes koncertje szórakoztatta az oda 

látogatókat
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 Interaktív program volt a gyermekeknek a Meseföld élménybusz segítségével 

növendékei léptek a közönség elé. 

 2021-ben Szenttamáson, idén Jánoshalmán is sor került a két település test-

polgármesterek kézjegyükkel látták el a dokumentumot.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 

Közzététel: 2022. 06. 20.

Munkakör Iskolai végzettség Munkavégzés Munkabér
Általános isko la Kovács Ákos egyéni vállalkozó Jánoshalma és környéke megegyezés szerin t
Általános isko la Interplus Kft. Tolna megegyezés szerin t
Általános isko la Kéleshalom megegyezés szerin t

Jánoshalma megegyezés szerin t
Segédmunkás Általános isko la Univerho lz Kft. Mélykút + vidék
Épületaszta los Univerho lz Kft. Mélykút + Vidék

Univerho lz Kft. Mélykút + vidék
Ács Univerho lz Kft. Mélykút + vidék

Kedd Szerda

13.00-16.00 13.00-16.00 nincs

zések végrehajtását.

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelez i a földhasználót, hogy a ter-

a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen 

meléssel lehet hasznosítani.

nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántó-
terület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának 

rinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kisza-

Az Agrárminisztérium kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötele-
zettségeiknek tegyenek eleget.

(Agrárm inisztérium,  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal )

mányablak busz 2022. június 13-16. között. A szolgáltatást gyermekek, 

igénybe vették ezekben a napokban.

önkormányzat segítségével minden lakásba eljutott a hír, 66 ügyet sike-

fogadott a busz. Több településen már az ügyintézés kezdetén sokan 

családtámogatási ügyekben. 
(Bács-Kiskun Megyei Korm ányhivatal)

Sikeres útja volt a mobil kormányablaknak 
a jánoshalmi járásban
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2022. június 16-án megtartot-
ta alakuló ülését, ahol meg-
választották a megyei t iszt-

megyei elnökét, Gáspár 

A 2022. május 20-i kamarai 
választások eredménye alap-
ján a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövet-

gató szervezetének küldött-

ta alakuló ülését, ahol megválasztották a megyei elnököt és alelnökö-

selik a megyét.

tották országos küldöttnek.

sek osztályá t Bányai Áron, vezeti a megyében. A megválasztott megyei 

Újra nyújtható be kérelem a munkavállalók és vállalatok alkalmazko-
dóképességének és termelékenységének javítása érdekében, amely a 

„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és terme-

zásoknak továbbadott támogatást nyújt a munkahelyi képzések megva-

lósításához, ezzel növelve a vállalatok alkalmazkodóképességét és ter-
melékenységét.

A projekttel kapcsolatos részletes tájékoztatás megtalálható a munka.

).
(Bács-Kiskun Megyei Korm ányhivatal

Állásbörzét szervezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal június 9-én 

 —

 —
 —
 —
 — Vendéglátás

(Bács-Kiskun Megyei Korm ányhivatal)

Sikeres volt a jánoshalmi állásbörze

Agrárkamarai választások eredménye
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A könyvbemutatót Sere Mihály, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egye-

ra mondott. 

nyos sikerek, hanem a családi hagyományok határozzák meg. akik bir-
tokában voltak olyan erkölcs i értékeknek, amelyek a ma emberének is 
például szolgálhatnak.

Magyar Magdolna vezetésével. 

A könyvbemutatót kötetlen beszélgetés zárta.

Könyvbemutató hajdani paraszti létformáról 
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vagy más használati tárgyakra pl. vászontáska, neszeszer, telefontartó, 
Így a régi minták megújulva fennmaradnak. 

Kiss György elmondta, hogy  a szakkörnek jelenleg tizennégy tag-
ja van. A kiállí táson látható kézimunkák a szakkör tagjainak munkái. 

készült párna, háromszéki mintával készült hátitáska, kelim hímzéses 

Azzal zárta gondolatait, hogy a szakkörtagok igényesen vigyáznak 
arra, hogy a régi minták megmaradjanak eredeti szépségükben.

Ikor

Jánoshalmán június 19-én Úr napján mutatta be áthelyezé-

tyik Baj-

szentmisében is köszönte az elmúlt nyolc 

Búcsúzás és úrnapi körmenet Jánoshalmán

tánál helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Trianoni tragédiára emlékeztek Jánoshalmán

Igényesen vigyázzák a régi minták szépségét
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Az év oktatója”

„Az év dolgozója” 

ferencia is .

országok oktatási rendszerei a jó gyakorlatok terén kincsesbányának 
számítanak.

 mélyes történeteiken keresztül mutatták be a program szépségeit, sok-

um projektje kapott elismerést. A projekt kidolgozói és lebonyolítói Sári 
Éva és Stadl er Móni ka mutatták be a 
innováció az állattartásban” 
remutató projektek között szerepelt az iskolánk fenntartható állattartást 
bemutató tanulmányútja is, amely során a szakképzésben tanuló diákok 

Erasmus program keretében bonyolítottunk. Eddig is több olyan progra-

sanak az Unió más országaiban is.

Nívódíjat kaptak kollégáink

Sok elismerést kaptak a SZAKI munkatársai
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Ugyanezen a napon Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa 
Juhász János. 

Taskovics Tessedik T. P.

A 2022. május 20-i kamarai választások eredménye alapján a Magyar 

2022. június 16-án megtartotta alakuló ülését, ahol megválasztották a 
megyei elnököt és alelnököket, az etikai bizottság tagjait,  a kamarai osz-

tották országos küldöttnek. sek osztályá t Bányai Áron, vezeti a megyében. A megválasztott megyei 

sét a székházban. 

beszámolóját Kovács Sándor tartotta meg, majd következett 

tést a tagság egyhangúlag elfogadta.  

került sor.

és a meghívott vendégeket egy kis állófogadással vendégel-
te meg.

Fajszi  Ferenc
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„Gyere velem a vásárba,

Vehetsz majd ott minden szépet, 
Ha nincs pénzed, majd csak nézed!”

várakozással telve, izgatottan érkeztek az akkor még üres hátizsákok-
kal az óvodába. 

labdával való ugrálás, horgászás) feladatok, irodalmi, ének és környe-

vásári forgatagban.
Aki elfáradt a padra a padra leülve csemegézhetett mézeskalácsból, 

pattogatott kukoricából, kürtöskalácsból és olthatta szomját a finom men-
tás limonádéval. 

Valamennyi gyermek felszabadultan, örömtelien töltötte ezt a nem min-

Óvodánk gyermeknapi rendezvénye élmények sorozatával csalt 
mosolyt minden gyermek arcára.

Sztrinkó Tünde

Gyermeknap a Batthyány utcai oviban

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06 -70/728-5178 vagy 06-77/ 951-903

JÚLIUSI AJÁNLATA
Medencék, strandjátékok,  

akciós 
áron egész hónapban!
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Május hónapban a már megszokott napi tevékenységi formák mellett, 
számos programmal vártuk az anyukákat és gyermekeiket. A madarak 
és fák napja alkalmából, május 10-én, az erdei óvodásokkal Kélesha-
lomra látogattunk. Egy madarász segítségével megtapasztalhattuk, hogy 

ebédre, frissen sült kenyérlángost ehettünk. Május végén, két napot jelöl-

jük az édesanyákat. Megható és nagyon szép napok voltak mindannyi-

Gyereknapot tartottunk. Amíg a gyerekek kedvükre játszhattak, állatokat 

tettünk, ragasztottunk, báboztunk és tornáztunk is. A nagy meleg bekö-

olyan tevékenységeket kínálni a gyerekek számára, amely érdekesek és 

valamint egyéni fejlesztéseket végzett a gyerekházban. Ádámné Brecs-

veléssel kapcsolatos kérdéseit.

anyukáját, a Biztos

Lippai-Ádám Nikolett   

Május és június a BK. Nyitnikék Gyerekházban
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Sulizsúr

  Immáron, sok éves 
hagyomány nálunk, a 
Hunyadiban, hogy isko-
lai keretek között a leen-

találkozót szervezünk a 
beiratkozás után, hogy 

szeptemberben iskolánk-
ba. 

  Örömmel tapasztal-
tuk, hogy sok gyermek 
részt vett az eseményen 

Az iskola udvarán gyülekeztünk, majd az új közösségi terünkben név-

további részét.
Játékos foglalkozások várták a gyerekeket. Belekóstolhattak abba, 

hogy nálunk a Hunyadiban szórakozva és játékosan tanulunk, legyen szó 
akár magyar vagy matematika tantárgyakról. 

keretek között ismerkedhettek.  

Ági néni,  Mónika néni, Lili  néni

Hunyadi Iskolában

datosság és jótékonykodás jegyében. Szerencsére sok lelkes anyuka és 

nerhez. Évek óta fölhalmozott és feleslegessé vált dobozoktól, szóróla-
poktól és egyéb háztartási papírhulladéktól lehetett most megszabadulni.  
A gyerekek szívesen segítettek a pakolásban. A kezdeményezés sikeres-
ségéhez több helyi vállalkozás is hozzájárult felajánlásával.  Ami az egyik-
nek lom, az a másiknak érték lehet. Ez fontos, mert az életünket hosz-

és ezáltal kevesebb fát vágnak k i.

erre és ezzel hozzájárultak a környezetünk megóvásához!
Baka Orsolya

RIA, RIA HUNGÁRIA!

 Június 4-én ötvenen utaztunk Budapestre, hogy megtekintsük az 

beszippantott bennünket. Szerencsére nem volt hiába való, hiszen csa-

gemre voltak a program megvalósításában.
Ságodi Henrie tta
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Hunyadiban.
 Az udvaron a megnyitó után kezdetét vették a programok. Megér-

már ugrálóvár, fajátékok, bolhapiac, udvari játékok várták a gyereke-

szer- és táncbemutatóját csodálhattuk meg. 
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a programok megvalósításá-

hoz.

totta a gyerekek számára az ugrálóvárat!

Baka Orsolya

Minden évben a legjobb nap az osztályk irándulás napja a gyerekek 
szerint.

Idén végre szabadon mehettek az osztályok. Íme néhány kép, egy kis 
tek sok más mellett ezt is!

Kothencz né Harkai Klár a 

Ballagás

A ballagási ünnepélyünkön
Dági Attila B1-es 

szóbeli  német nyelvvizsga eredményes megszerzéséért és a 

alapján az Invokáció Alapítvány pénzjutalmában is részesült. Raáb
a B1-es szóbeli német nyelvvizsga eredményes megszerzéséért. 
Kasziba Rebeka az osztályközösségben vállalt aktív  szerepvállalásáért. 

Nagy Noémi
géért végzett munkájáért, 
munkájáért és Farkas Bálint Rafael
tanulmányi eredményéért

A tanév során meseíróink országos sikert értek el. Dági Attila és Raáb 

Farkas Bálint Rafael. 

készült felvételt vett át.
Két volt Hunyadis diákunknak, Fenyvesiné Farkas Ágnesnek és Szé-

kely Mónikának, 

köszönetet.
HJÁ

Az év legjobb napja
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Ballagás a Szent Annában

lói. A hagyományokhoz híven a ballagás szentmise keretében zajlott. 
Harminc nyolcadikos diák köszönt el tanáraitól, társaitól.

elért tanulók jutalomkönyvet, oklevelet, dí jat, pénzjutalmat vehettek át.
Minden évben a ballagók közül a legkiválóbbaknak adományozza az 

Ede példamutató magatartású és szorgalmú diák. Általános iskolás 

tározó tagja volt. A tanulmányi versenyeken elért eredményeivel öregbí-

Technikumba megy továbbtanulni. Sok s ikert kívánunk!

ért el, és példás magatartást tanúsított. Egyházközség aktív tagja, rend-
szeresen ministrál. Társaival, tanáraival tisztelettudó ezáltal pozitív sze-

Technikumban folytatja tanulmányait. Kitartást és sok sikert kívánunk!

járt szentmisére, és vállalt ministráns szolgálatot, a bérmálás szentségé-
ben is részesült. Iskolai és iskolán kívüli informatika és matematika ver-
senyeken is rendszeres jeleskedett. Bármikor lehet rá számítani. Józsi a 

názium, Technikum, Kollégiumban foly tatja tanulmányait. További kitar-
tást és sok sikert kívánunk!

lános iskolai tanulmányait. Több matematika versenyen elért szép ered-
ményeivel gazdagította iskolánk hírnevét. Jeleskedett a sport területén 

ként az oltár mellett, a bérmálás szentségében is részesült. Mindig tett-

re készen munkálkodott az iskola és osztály közösségért. Gyuri a k is-

zium, Technikum, Kollégiumban folytatja tanulmányait. További sok sikert 
kívánunk!

Szent Anna-érmet adományoz azoknak a tanulóknak, ak ik egy tanévben 

reznek. Az éremnek bronz, ezüst és arany fokozata van. 

te és nyolcadik osztályban is megszerezte a továbblépéshez szükséges 
dicséreteket, kiemelt elismerésben részesül, neve felkerül a „Büszkesé-
geink” falra.

József

díjban részesíti.  András az ötödik osztályt nem intézményünkben végez-

likus Általános Iskolában eltöltött hét év alatti teljesítményét f igyelembe 
véve Különdíjat adományoz Andrásnak.

diák. Szerénység, kitartó szorgalom jellemzi. Sokoldalú tehetség. Terü-
leti és megyei tanulmányi versenyeken szebbnél szebb helyezéseket ért 

sikert kívánunk!

adományozót, aki erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogatja intézmé-

hez. Kölcsönösen jó kapcsolatot ápol a tantestület tagjaival, szavainak 
és tetteinek középpontjában a pedagógusok megbecsülése és elisme-

sével egyaránt hiteles életpéldát nyújt mindannyiunknak. Bár nem intéz-

dulhatunk hozzá.
Jacsóné Szabó E rika

c ikkünket a  6 . o lda lon  o lv ashatják

Sikeres nyelvvizsgázóink
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nek és Lencse Annamáriának.

Rendkívüli történelemóra

hetetlen élményekkel gazdagított bennünket.
Az 5 . és  3 . osztály   tanulói

gatagban zajlott. Iskolánk alsó tagozatosai reggel osztályonként vettek 
részt a játékos foglalkozásokon. Majd jött a Just dance, a táncpárbaj. 

ges házibuli kerekedett.

len jött nyári meleget a zenekar spontán húsvéti locsolkodással ellensú-
lyozta. A hangulat leírhatatlanra sikerült.

DÖK

Gyermeknap az Óvodában
Óvodánk apraja-nagyja izgatottan várta a „nagy eseményt”, hányat 

kell még aludni a gyermeknapig, ami május utolsó péntekén került meg-

indítottuk a napot, 
majd a hangfalakból 

kívüli gyereknap 
dalai szóltak minden 
gyermek örömére! A 
zenés gimnasztika 
után válogathattak 
óvodásaink a szí-
nes tevékenységek 
között.

 Szilvi óvó néni 
és Mónika óvó néni 
színes akadálypá-
lyán navigálta végig 
a csoportok gyer-
mekeit, valamint 

sére és célbadobó tevékenységre hívta a kalandvágyókat. 

Minden óvodás kapott egy gyermeknap feliratú, emblémával ellátott 

A nap végére az izgalomtól és programoktól elfáradt gyerekek pizzát 
és ivólevet kaptak ebédre. 

Szabóné Tettinger Adrienn

Búcsúzó nagycsoportosok
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2022. június 10-én ünnepélyes hangulat lengte be óvodánkat. Az alka-

csoportosok búcsúzó ünnepsége. 

számos mondókával, dallal, dalos játékkal, verssel, tánccal lettek gazda-
gabbak, amelyet a Szivárvány és a Katicabogár csoport önfeledten vidá-

Ezután a ballagó óvodások, nagy büszkeséggel vették át a tarisznyáju-
kat, és mondták el a búcsúzó verseiket, majd jártak körbe a búcsúzó dalo-
kat énekelve.                                                                                                                     Az 
ünnepséget büszkén nézték végig a vendégek, s tapssal, virággal, sze-

nagyok, gyermekeik , unokáik örömében, és gondolták végig, hogy immá-

aránt.
Horváth Andrea

óvodapedagógus

Sportsiker
Unihokiban U11-es 

Magyar Kupa került meg-
rendezésre a Jánoshalmi 

csarnokban. Iskolánk csa-
pata is részt vett a meg-
mérettetésen, ahol nagy 
küzdelmek árán a máso-
dik helyet sikerült megsze-
reznünk. 

Árpád. Gratulálunk!
Sódar Balázs

FOCI HÁZIBAJNOKSÁG

Már hagyományosan minden évben április és május hónapokban ren-
dezzük meg iskolánkban a foci házibajnokságot. Ezen külön az alsó és 

nek, edzenek, készülnek a nagy meccsekre, az osztálytársak pedig a 

tály és harmadik helyezést ért el a 2.a osztály

Komáromi Róbert
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

A gyakorlatorientált oktatás során bemutatásra kerültek az addiktológiai 

rendszer felépítése, a felépülési modell, jogi információk, elterelés, árta-
lomcsökkentés.

Az elméleti keretbe foglalt gyakorlatorientált oktatás során bemutatásra 

tásproblémák gyakorlati kezelésére közösen kerestek lehetséges meg-

más tanulási nehézségek okozta pszichológiai következményekre.

Gyermekjóléti Központ és Szolgálat munkatársa, valamint a Hunya-

Általános Iskola pedagógusai vettek részt.

KIÉGÉS MEG-
” 

tok és szakirodalmi adatok ötvözése útján.

jóléti Központ és Szolgálat munkatársa, valamint a Hunyadi János Álta-

Iskola pedagógusai vettek részt.

00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalomi felzárkóztató program 
a gyermekszegénység ellen pro-
jekt keretein belül valósultak meg.

Képzések a Gyerekesély pályázatban

Egyesületi Találkozó
A Jánoshalmi Gazdakör és a Bácskos-

si megállapodást kötött.

vényt, barátot, közös élményt hozott. 
Büszkék vagyunk a Vajdasági magyar 
testvéreinkre, akik 102 év elteltével 

magyar gyökereiket. 
Az ünnepi rendezvényen részt vett a 

kas László (gazdakör elnöke) köszön-
tötte a megjelenteket, gratulált az elmúlt 
években végzett közös munkához, majd 

A további közös munkához jó egészsé-
get, sok sikert, kitartást kívánt az elkö-

netet mondott a Jánoshalmi Gazdakör 
ajándékaiért, reményét fejezte ki, hogy 

dés még sok-sok évig fennmarad.
Az ünnepség közös ebéddel és boroz-

gatással folytatódott.
Far kas László
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Zámbó Balázs 

Panaszaikat és 
észrevételeiket az 

várja: zambobalazs@
janoshalma.hu vagy 

+36-30/565-3758

S Z E M É S Z E T I 
M AG Á N - 

sp ec ia l ista
Jánoshalma,  Molnár J. u. 32.

Tel.: 
06-20/496-5062

A Bácska Gyöngye -  Jánoshal -
ma oldal technikai okok miatt 

vesz i génybe). 
Még a helyzet nem  áll hely-
re, addi g a Jánoshalm áról szó-
ló híreket a 

 ol dal on 
olvashatják

A szerbiai  m ester er edményes éveke t tudhat maga mög ött, arany-, 

osztályozót i s m egvívott a vezetésével a gár da.
A k lubveze tés az idén a vál toztatás me llett d öntött, h ogy a nyár on 

megúj uló keret egy új tréner rel vágjon nek i a bajnok i küzdel meknek. 
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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 

30-1200,  

                                                                                     30-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk 

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

 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

06-30/947-3516-es telefonszámon.

Mi mindenre 
jó a meggy?

tanúskodik többek között az is, hogy a 
meggy szó az egyetlen, minden bizony-

maztatható. 
A meggyet mindig szárával együtt 

vegyük. Akkor jó, ha a szemek mélyvö-
rösek és nem túl puhák. Akárcsak a cse-

resznye a meggy is hamar tönkremegy szedés után, Ha megbarnult már 
ne fogyasszuk!

sze 2-3 napig marad friss, így amilyen gyorsan csak tudjuk, fogyasszuk 

fagyasszuk le

mölcscukor-tartalommal is bír. A nyers meggy 100 grammjának energia-

um, vas, foszfor és c ink tartalma. És még az öregedést gátló antioxidáns 
anyagokból is nagyobb mennyiség van a meggyben, 

A meggy gyógyhatása több területre is kiterjed. Jótékonyan hat a vér-
re és ezzel több nagy szerv, így a máj és a vesék munkáját serkenti, hat 
továbbá a szívre. A B v itaminok minden fajtája megtalálható a meggyben, 

A meggy az egyik legértékesebb gyümölcsünk. Különösen azoknak 
ajánlatos fogyasztani, akik emésztésével nincs minden rendben. A savas 

az ilyen panaszokat. A gyümölcs leve segít emésztési zavaroknál, enyhíti 
a hasmenéses panaszokat, serkenti az anyagcserét, jótékony. májfunk-

A gyümölcsök és a zöldségek változatossá teszik az emberi táplálko-
zást, és jó hír, hogy fogyasztásuknak nincsen kötött rendje, azaz napon-
ta akár öt alkalommal is fogyaszthatók

Far agóné Hován É va Dietetikus

         

       
      


 



  
 

 

 
 

 

 

  

teljes 
választékban 



28. J Á NO S H A L M I

HUNYADI NÉPE 202 2. június

Megvásárolható Jánoshalm a nagyobb üz leteiben

A z új sá gban m egjele nt hirde tések tartalm áért  a  

Orvosi ügyelet
Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.

tosítják.  Borota, Jánoshalma és 
Kéleshalom bel- és külterülete.

t.

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
    

Já  nos ha l ma Vá rosi  Ön kor má ny za t
6 440  Já n os ha l ma, Bé  ke tér 1. 

 
644 0 Já nos h al ma, Jókai  u . 11.

Sz ab ó E rik

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

Tchibo Family kávé 1 kg 1999,- Ft 

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

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

 A z akc ió a készle t ere jéig  ér vényes . 

Anya köny vi hí  rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Házasságot kötött:
2022. május végén

2022. június hónapban

2022. június hónapban szü lete tt:

Lombfalvi  Áron

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

További 1 pár, akik nevük közléséhez nem járultak hozzá.

További 1 pár, akik nevük közléséhez nem járultak hozzá.

Eljárás indult K. I. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tet-

tulajdonoshoz.

állt kerékpárral és szó nélkül a sértett kerékpárjának kormányára akasz-

megakadályozni, hogy elvegye a táskát, aminek az egyik füle a kormány-

Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a város külterületi részein a 
lakosok engedély  nélkül szemetet, sittet raknak le. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki engedély nélkül rak le 

következtében. 

tés érkezik. A nyeremény kézhezvételének feltétele azonban vagy egy 
bizonyos összeg átutalása vagy a bankkártya adatok megadása. Hivata-
los nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul 

le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek vásárlásokat.
Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az álta-

kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét nem lehetséges és általában nincs 

 A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk 

laszámra utalja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem az adóható-

lóknak legyen bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy olcsó az áru!  

ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyelje-
nek oda mások üresen álló házaira! Amennyiben pedig valami gyanús 
dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 112- es 
segélyhívó számra!    

zájuk és nem idegen!  

ni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva mint magával a lopással. 

police


