
Jánoshalmi

HUNYADI NÉPE

XXXVII. év fo lyam 11. szám

Megjelenik minden hónapban

 Ára: 260 forint 2022. november

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

    www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Lapunk legközelebb 
2022.   

december  2-án
jelenik meg

ISSN 2062-4069
Közmeghallgatási meghívó

Részletek 5. oldal

Emlékezés 
a magyar történelem egyik legfényesebb napjára

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 



2. 2022. november JHN Közéleti hírek

2022. október 19-én ünnepli Szenttamás népe a második világháború 
befejezését, a község felszabadulását, ami a várva várt békét hozta a tele-
pülésen élők számára. Jánoshalma vajdasági testvértelepülése azóta a 
község napjaként ünnepli ezt a napot, a II. világháborús emlékmű megko-
szorúzásával, és számos kulturális eseménnyel. Hagyományosan ez alka-
lomból kerülnek átadásra a képviselő-testület által odaítélt díjak és elisme-
rések. Idén Debeljački Radivoj polgármester jelölte díszpolgári címre váro-
sunk polgármesterét, Czeller Zoltánt. Szenttamás Község Képviselő-testü-
lete a jelölést elfogadta, és határozatban döntött a cím odaítéléséről.

A Díszpolgári Cím odaítélésének ajánlása és indoklása:
„Szenttamás Község és Jánoshalma Város 2001-ben testvérvárosi meg-

egyezést írt alá, amit több mint két évtizede alapoztak meg és 2021-ben 
meg is újítottak. Országaink közötti jó kapcsolat és a két önkormányzat 
kitűnő együttműködése indokolja, hogy Jánoshalma város polgármesterét, 
Czeller Zoltán Urat, Szenttamás község Díszpolgári címére jelöljem. A két 
önkormányzat fejlődését figyelembe véve, célnak kitűzve a polgárok szük-
ségleteit és igényeit szándékunk, hogy bemutassuk a két közösség iga-
zi értékeit, valamint a testvérvárosi együttműködés szellemében megerő-
sítsük a partneri kapcsolatokat Szenttamás község és Jánoshalma váro-
sa között. 

Szenttamás község közössége а Díszpolgári cím odaítélésével ismét 
megmutatja, hogy Jánoshalma várost és Magyarországot kedves barát-
nak tekinti. Tekintettel Szerbia politikai álláspontjára és a jó kapcsolat-
ra Magyarországgal, ami jelenleg történelmi csúcson van, úgy gondolom, 
hogy Szenttamás Község polgárai tiszteletüket mutatják ki a Díszpolgári 

cím odaítélésével Jánoshalma városnak és az egész Magyarországnak.”
Czeller Zoltán polgármester úr: Számomra rendkívül megtisztelő a dísz-

polgári cím odaítélése, melyhez ezúton is köszönetet mondok Debeljač-
ki Radivoj polgármester úrnak, és a szenttamási képviselő-testületnek. 
Továbbá megköszönöm mindazoknak a szenttamási és jánoshalmi embe-
reknek, és közösségeknek, akik polgármesterségem eddigi 16 évének ide-
je alatt a munkatársaim voltak, és a két település gyümölcsöző kapcsolatá-
nak fenntartásán, és erősödésén dolgoztak. 

Újdonság a Jánoshalmi Társasjáték Olimpia

Városunk polgármestere  
díszpolgári címet kapott Szenttamáson
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2022. október 15-én, szombaton lezajlott a Tár-
sasjáték Olimpia. A 2022-ben először megren-
dezett városi szintű eseményen 26 versenyző 
vett részt, 4 versenyszámban. Az Olimpia for-
dulatos partikat és váratlan eredményeket ho-
zott. A fiatalság körében népszerű, ugyanakkor 
egészen újszerű, modern elnevezésű játékok 
versenyszámaiban versenyeztek a résztvevők. 
Végeredmény:
Hanamikoji játék versenyszámban  arany-
érmes: Szabó Martin, ezüstérmes: Lengyel 
György, bronzérmes: Szem Atanáz.
Ticket to Ride játék versenyszámban arany-
érmes: Szabó Endre, ezüstérmes: Prikidánovics 
András, Bronzérmes: Tapody Réka Orsolya.
Sushi Go! játék versenyszámban aranyér-
mes: Szabó Márk, ezüstérmes: Szabó Endre, 
bronzérmes: Szem Atanáz.
Piraten Kapern játék versenyszámban arany-
érmes: Herczeg Zakariás, ezüstérmes: Faddi 
Adrienn, bronzérmes: Tárnoki László
A program Jánoshalma Városi Önkormányzat 
támogatásával, az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 
kódszámú pályázat finanszírozásával valósult 
meg. Remények szerint az eseményt jövőre is 
meg tudjuk rendezni!

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.

A közszolgálati  tisztviselők  képesítési  előírása-
iról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alap-
ján a munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök:
A közszolgálati tisztviselők képzési előírásairól szó-
ló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 
30. pontja szerinti közterület-felügyelői munkakör. ( 
A szükséges szakképesítés vagy vizsga, a munká-
ba állást követő legközelebbi időpontban is meg-
szerezhető)

Ellátandó feladatok:
 — Közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak ellenőr-
zése, betartatása, az ezzel ellentétes tevé-
kenység szankcionálása 

 — Közterület foglalási engedélyek kiadása - Köz-
területek jogszerű használatának ellenőrzése 

 — Kiadott közút kezelői engedélyekben foglaltak 
ellenőrzése 

 — Közreműködés a közterület, az épített és ter-
mészeti környezet védelmében - Közremű-
ködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok 
megvalósításában, közbiztonság és közrend 
védelmében 

 — Közreműködés az Önkormányzati vagyon 
védelmében 

 — Közreműködés az Önkormányzati rendezvé-
nyek lebonyolításában, biztosításában

 — Közreműködés az ebrendészeti feladatok ellá-
tásában

 — Kapcsolattartás rendőrséggel, polgárőrséggel

A  munkakörhöz  tartozó  főbb  tevékenységi 
körök:

Közterület-felügyelő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Önkor-
mányzat rendeleteiben foglaltak az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 ● Magyar állampolgárság,
 ● Cselekvőképesség,
 ● Büntetlen előélet,
 ● Középiskola/gimnázium,
 ● Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

 ● B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 ● közszolgálati szakképesítés
 ● Közszolgálati középiskolai végzettség
 ● Közterület-felügyelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:

 ●fényképes szakmai önéletrajz, a 2011. évi 
CXCIX törvény 5. sz. mellékletében foglalt 
adattartalommal
 ●végzettséget, képesítést tanúsító okiratok 
másolata
 ●nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés ese-
tén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vánnyal kell igazolni

 ●nyilatkozat, a pályázatban foglalt személyes 
adatok kezeléshez való hozzájárulásról, illet-
ve arról, hogy azokat a döntésben érintettek 
megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. december 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 21. 16 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Kasziba Sándor nyújt, a +3630-486-6471-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 ● Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalmi Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megküldésével 
(6440 Jánoshalma, Béke tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: JH/6125/2022., valamint a 
munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy
 ● Elektronikus úton Kasziba Sándor részére a 
kaszibasanyi@janoshalma.hu e-mail címen 
keresztül

 ● Személyesen: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, 
Bács-Kiskun megye,

    6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. november 22.

A pályázati kiírás  további közzétételének helye, 
ideje:
•	Jánoshalma Város Honlapja – 2022. november 4
•	Jánoshalmi Hunyadi Népe – 2022. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban  további  informá-
ciót a www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.
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A megnövekedett energiaáraknak az önkormányzati intézményekre és gaz-
dasági társaságokra gyakorolt hatásáról a szeptemberi és az októberi Képvise-
lő-testületi ülésen részletes tájékoztatást adtak az intézmények és gazdasági tár-
saságok vezetői. A képviselők a beérkezett információk, és számadatok elemzé-
se után hozták meg döntéseiket az energiafelhasználás csökkentése és a raci-
onalizálás érdekében. 
A  Képviselő-testület  által megfogalmazott  határozatok a hosszú távú 

energia megtakarításra irányultak. 

A Polgármesteri Hivatalban a képviselők klímaberendezés  felszerelésé-
ről  döntöttek. A Hivatalban a fűtés fa aprítékos kazánnal történi munkanapo-
kon. Hétvégén, a Díszterem felfűtése, esküvők idejére nehézkes volt, és gazda-
ságtalan. Az anyakönyvvezető jelzése szerint igény mutatkozik a házasságköté-
seken túlmenően névadókra és házasság megerősítő ünnepségekre, így várha-
tóan a terem használati igénye bővül a lakosság körében. A díszterembe beépí-
tésre került 2 db 7 kW teljesítményű klíma, ami nem csak a téli időszakban jelent 
gazdaságosabb és konfortosabb megoldást, hanem nyári időszakban is. Egyre 
sűrűbbek ugyanis az extrém meleg napok, melyeken a díszteremben elviselhe-
tetlen a meleg, főleg akkor, amikor 80-100 fő vesz rész egy ünnepségen. A fel-
szerelt klímák a nyári időszakban le tudják hűteni a teret, téli időszakban pedig 
1-2 óra leforgása alatt megfelelő hőmérsékletet tudnak biztosítani a rendezvé-
nyek megtartására. A Képviselő-testület ezzel egyidőben a Hivatal napelemes 
rendszerének bővítéséről is döntött, amelyek a klímák működéséhez szüksé-
ges áram mennyiséget megtermelik, úgy ezeknek a berendezéseknek plusz 
energiaigényük nem lesz.

A Képviselő-testület a költségvetésében elkülönítette a kiépítéshez szükséges 
6 millió forintos keretösszeget.

A Képviselő-testület döntött a Városgazda Kft. Molnár János utca 3-5. szám 
alatti - Szálláshely és Irodaház épületének - villamos energia-ellátásával kap-
csolatban, napelemes rendszer kiépítéséről. Az épület esetében előzetes felmé-
rések alapján 18000 W teljesítményű napelem telepítése szükséges a villamos 
áram felhasználásának kiváltására. A Képviselő-testületet a költségvetésben biz-
tosította a kiépítéshez szükséges bruttó 7.400.000 Ft fedezetet.

A kedvező időjárásra tekintettel a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok épületé-
ben a fűtés még nem indult el, csupán a használati melegvíz vonatkozásában 
van gázfelhasználás. 

A Sportcsarnokot a felhasználók létszámát tekintve 90%-ban az általános isko-
lás diákok használják a testnevelés órák megtartására. Az eddigi gyakorlat alap-
ján a tankerület fenntartásában lévő iskola (Hunyadi iskola) kétszer annyi idő-
re vette igénybe a létesítményt, mint az egyházi iskola (Szt. Anna). Az Önkor-
mányzat eddig a Sportcsarnok energia kiadásainak 78%-át fedezte, a felhaszná-
lók közül a Kiskőrösi Tankerületi Központ a fennmaradó 22%-ban járult hozzá az 
épület működtetéshez.

A Sportcsarnok gáz energia vételezésénél 2022. 09. 30-ig nettó 196Ft/m3 áron 
érkezett a gáz. 2022. 10.01-től 850Ft/m3 –re emelkedett, ami 1 éves időtartam-
ra szerződésben szabályozott, ugyanakkor a tőzsdei árhoz kötött. Az eddig jól 
kalkulálható, éves felhasználás átlagosan 5 millió forint gázenergia költsége, a 
növekedés következtében ötszörösére, 25 millió forintra fog emelkedni a szá-
mítások szerint. A vételezett áram esetében az eddigi 1,5 millió forint kiadás, 
2023-ban 3 millió forintra emelkedik, itt kétszeres lesz az emelkedés mértéke. 
Összességében az energia költségek (alapdíjjal együtt) 4-szeresére növeked-

nének, ha a Sportcsarnok használatában nem történik korlátozás. Czeller Zol-
tán polgármester úr levelet írt a két általános iskola fenntartójának, hogy lehető-
ség szerint nagyobb mértékben járuljanak hozzá a Sportcsarnok működtetésé-
nek költségeihez. A Képviselő-testület október hónapban nem hozott dön-
tést a létesítmény nyitva tartásának korlátozásáról, megvárja a fenntartók-
kal való egyeztetés eredményét, ezt követően dönt a Sportcsarnok téli hasz-
nálatának rendjéről.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár is racionalizálta az épület-
ben található termek fűtését, csak a legszükségesebb esetekben kapcsolják azt 
be. Az intézményvezető javaslatot tett a nyitvatartási idő csökkentésére, a bérle-
ti díjak emelésére és rendezvények megtartásának korlátozására is, amit a Kép-
viselő-testület elfogadott. (A nyitvatartási idő módosulásáról külön tudósításban 
olvashatnak)

Az energia megtakarítási tervek szerint 2022. december 1-től a Családsegí-
tő Szolgálat és Központ székhelye átkerül a Polgármesteri Hivatal épületének 
abba a részébe, amely a Kormányhivatal elköltözésével megüresedett.

A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde esetében az Önkormányzat, mint fenn-
tartó, fontosnak tartja az energia megtakarítási intézkedések meghozatalát, 
ugyanakkor a Kormány 353/2022 (IX.19.) számú rendeletének betartását is 
szem előtt tartja, amely a csoportszobákban a megfelelő hőmérséklet, lega-
lább a 20 Celsius-fok biztosítását jelenti. Az óvoda vezetőjének energia meg-
takarításra vonatkozó javaslata a Batthyány utcai óvoda téli időszak idejére való 
átköltözése volt a Központi Óvoda épületébe. (Radnóti utca) A Képviselő-testü-
let a javaslatot az októberi ülésén megvitatta, a megalapozott határozat megho-
zatalához újabb információkat, és számításokat kért be. Döntés ebben az ügy-
ben november hónapban lesz.

A Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. épületében (Diákélelmezési Konyha) az 
energia megtakarítási tervek szerint napelemes rendszer telepítése a célszerű. 
Az étkező és a szociális helyiségek fűtésére 3 db 7 kW-os klíma kerül felszere-
lésre. A Képviselő-testület a kiépítéshez szükséges 23 millió forint pénzügyi for-
rást a költségvetésében elkülönítette. 

A Tűzoltóság épületében a kiadások csökkentése érdekében légkondícioná-
ló berendezésekkel igyekeznek megoldani a fűtést, amíg az időjárás engedi. Az 
elmúlt időszakban a tűzoltó laktanyában az elavult, nagy fogyasztású armatúrák 
és izzók nagy részét lecserélték modern, kis fogyasztású energiatakarékos izzók-
ra. Hosszútávú megoldást a laktanya energetikai korszerűsítése fog jelente-
ni, amelyre az Önkormányzat pályázatot nyújtott be. Az épület korszerűsíté-
se olyan nagyságrendű pénzforrást igényel, amit a város költségvetése nem bír 
el, ezért erre az EU források megérkezése esetén kerülhet csak sor. A beadott 
pályázat napelemes rendszer telepítését, fűtéskorszerűsítést, a nyílászárók cse-
réjét, és az épület teljes hőszigetelését tartalmazza.

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi intézménynél (energia 
fogyasztási helyen) havonta történik a mérőórák leolvasása és az ezzel kapcso-
latos táblázat vezetése, az adatok elemzése a Polgármesteri Hivatalban. A Kép-
viselő-testület határozatba foglalta, hogy a vezetők figyelmének ki kell ter-
jedni a szakmai feladatok elvégzése mellett, az eddiginél is gazdaságosabb 
intézményműködtetésre.

Energia takarékossági intézkedések városi szinten

Nyitvatartási idő és bérleti díj változások
Kedves Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. november.1- és 2023. április 1. 

között a költségcsökkentés miatt Jánoshalma Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozata alapján az alábbi nyitvatartás lép 
életbe:

Az intézmény rendezvények idején továbbra is nyitva tart.

Terembérleti díjak 2022. november 1-től a Művelődési Központban:
Színházterem : 6500 Ft/óra
Bálak, lakodalmak: 52000 Ft/alkalom
Konyhahasználattal: 75000 Ft/alkalom
Konferenciaterem : 3500 Ft/óra
Konyhahasználattal: 9500 Ft/óra
Kisterem, kiskönyvtár 2500 Ft/óra

Továbbra is szeretettel várjuk Önöket, megértésüket, együttműködé-
süket köszönjük!

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 
6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3. Telefon: 06-77/850 220

Művelődési Központ:
hétfő 14-17
kedd 14-17
szerda   9-17
csütörtök 14-17
péntek   9-17

Könyvtár:
kedd  14-17
szerda  9-17
csütörtök 14-17
péntek  9-17
szombat  9-11
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Jánoshalma 
Városi Önkormányzat

Sajtóközlemény
projektzárás

2022. szeptember 19.

Projekt címe: Bölcsőde építése Jánoshalmán
Projekt kódja: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041
Elnyert támogatás: 176 661 154 Ft
Összköltség: 176 830 040 Ft

A 176,6 millió forint európai uniós támogatás segítségével megú-
jult Jánoshalma Város bölcsődéje. 
Jánoshalma Városi Önkormányzat a Jánoshalma, Petőfi utca 35 
szám (hrsz: 2420) alatti ingatlanon alakított ki egy új bölcsődét két 
csoportszobával, a megfelelő kiszolgáló egységekkel. Az előző 
években a város bölcsődéje a Radnóti Miklós utca 12 szám alatt 
egy csoportszobával működött összevontan az óvodával, és az 
épületben található óvoda eszközparkját, szobáit használta. 
A pályázatból megvalósult beruházás keretében a bölcsőde teljes 
egészében elkülönítésre került az óvodától. Az új telephelyen új 
épület került kialakításra, amely lévén létrejött egy 2 csoportszo-
bás, 28 férőhelyes bölcsőde, kiszolgáló helységekkel, saját ját-
szóudvarral.
Az intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül az építés, 
korszerűsítés keretében meghatározott célkitűzések megvalósul-
tak:

•	 Új épület épült (két csoportszoba) a szabályozásokban elő-
írt kiszolgáló egységekkel.

•	 Bölcsőde fizikai akadálymentesítése megtörtént
•	 Energiahatékony létesítmény épült meg
•	 Játszóudvar eszközeinek fejlesztése megtörtént
•	 Szükséges számú parkolóhely, akadálymentes parkoló 

épült
Az intézmény szabályszerű működését biztosító eszközök, bele-
értve a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, informatikai esz-
közök, a gyermek csoportszoba felszerelésének és játékfelszere-
lésének beszerzése is megvalósult.
Összességében elmondható, hogy a beruházás befejezésével 
egy modern, a mai igényeket kielégítő bölcsőde épült Jánoshal-
ma településen.

További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 azonosító számmal, „Bölcső-
de építése Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshalma Városi 
Önkormányzat 176,6 millió forint támogatást nyert. A projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

MEGHÍVÓ
Jánoshalma Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
2022. november 24. (csütörtök) napján

1630 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre tisztelettel hívja és várja a város lakosságát.

Helye: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Díszterme

Napirenden lévő témakörök:
1. Beszámoló Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évben 

végzett munkájáról 
Előadó: Czeller Zoltán polgármester

2. Közérdekű kérdések, hozzászólások

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Október 11-én, az Önkormányzat szervezésében Pályaválasztási Nap 
megtartására került sor az Imre Zoltán Művelődési Központban. A város 
vezetésének meghívására eljöttek a környező középiskolák igazgatói, 
továbbtanulási referensei, hogy tájékoztatást adjanak az intézményük-
ben induló képzésekről, szakma továbbtanulási lehetőségekről. 

Az eseményen jelen voltak a Déli ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola, a pécsi Gandhi Gimnázium, a Kiskunha-
lasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája, a Kis-
kunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum, a bajai Szak-
képzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola, a szin-

tén kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum, 
a Bibó István Gimnázium, és a bácsalmási Hunyadi János Gimnázium 
képviselői.

Városunk mindkét általános iskolájának végzős diákjai, a szülők, és 
az osztályfőnökök is szép számmal részt vettek az eseményen, így az 
esemény teltházasra sikerült.                                                          HN

Pályaválasztási Nap nyolcadikosoknak
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Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án 
végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári had-
ügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján. Azóta a forradalom és sza-
badságharc vérbefojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár 
az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet még-
is elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. Az 
aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisz-
tek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altá-
bornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848–49-es 
szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát 
akartak statuálni. 

A hadbíróságot Karl Ernst törzshadbíró vezette, az ítéleteket Julius Jacob 
von Haynau – akit katonái csak Einhau-nak (bökő) hívtak – mint Magyaror-
szág teljhatalmú kormányzója erősítette meg. Valamennyi tábornokot kötél álta-
li halálra ítélték, annak ellenére, hogy például Dessewffynek szabad elvonulást 
ígértek a fegyverletétele előtt. Haynau a hadbíróság felterjesztése alapján négy 
halálra ítélt büntetését különleges kegyelemből a tisztekhez méltó golyó- és 
lőpor általi halálra változtatta. Kiss Ernő altábornagy azért részesült e „kegye-
lemben”, mert a szabadságharc alatt ténylegesen soha nem harcolt a császári 
haderő ellen. Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos a császári csapatok előtt tet-
te le a fegyvert, Schweidel József pedig csak a Schwechati csatában harcolt a 
császári haderő ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szolgált, 
illetve Pest városparancsnokaként alkalma volt jó kapcsolatot kiépíteni a hadi-
fogoly osztrák tisztekkel.

Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgon-
dolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriak-
nak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt is 
felülírta: Gróf Vécsey Károlyt végezték ki utoljára.

Lőpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor): Lázár Vilmos főtiszt, Gróf 
Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő tábornok, Schweidel József tábornok. 

12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával 
intett és a lövések eldördültek. Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül 
buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért három katona köz-
vetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.

Kötél általi halállal halt (reggel hat óra után): Lovag Pöltenberg Ernő tábor-
nok, Török Ignác tábornok, Lahner György tábornok, Knezich Károly tábor-
nok, Nagy Sándor József tábornok, Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábor-
nok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok és Gróf Vécsey Károly 
tábornok.

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie tár-
sai kivégzését, mert őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sor-
ban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért 
Damjanich holttestéhez lépett és megcsókolta Damjanich kezét.

A kivégzést követően elrettentésül az elítéltek holttetemét közszemlére tet-
ték. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott 
vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért 
illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, 
majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.

I. Miklós orosz cár a kegyelem irányában próbálta befolyásolni rokonát, 
Ferenc Józsefet, és diplomáciai úton neheztelését fejezte ki a kivégzések 
miatt. Az aradi várban aznap keletkezett és a vértanúk nevének kezdőbetűit 
összefoglaló onomasztikon: „PANNÓNIA! VERGISS DEINETODTEN NICHT, 
ALS KLAGER LEBEN SIE!” (Magyarország! Ne feledd Halottaidat, mint Vád-
lók élnek Ők!) 

A nemzeti gyásznapon megemlékezéssel tisztelgett az aradi tizenhármak 
előtt Jánoshalma Városi Önkormányzata október 6-án délután az Imre Zoltán 
Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében, majd az Országzászló téren 
és az Isteni Gondviselés kápolnában. 

Az Imre Zoltán Művelődési Központban a Hunyadi Iskola diákjai adtak szín-
vonalas ünnepi műsort, melynek színrevitelében többek között Balázsics Zol-
tán, Patocskainé Vízvári Klára és Bátyai Fruzsina volt segítségükre. A műsor 
főszerkesztője Uzonyi Valéria volt. Hálás köszönet a felkészítőknek és szerep-
lőknek egyaránt a műsorért!

Ezt követően az Országzászló téren lévő emlékműnél helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit az önkormányzat, az intézmények, pártok és civil szerve-

zetek képviselői, magánszemélyek, gyermekek pedig mécseseket gyújtottak a 
vértanúk emlékére. 

Az Aradon kivégzettek és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseinek lelki üdvéért Gyöngyösi Balázs plébános mutatott be szentmisét a 
kápolnában.

ikor

Hőseinkre emlékeztünk, 
aki életüket áldozták Magyarország függetlenségéért
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1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyve-
res felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével 
összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 máju-
sa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. 

Jánoshalmán az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója 
alkalmából Jánoshalma Városi Önkormányzat által szervezett megemléke-
zés sorozat első helyszíne a Városháza falán Dr. Szobonya Zoltán, János-
halma mártírhalált halt egykori jegyzőjének tiszteletére elhelyezett emléktáb-
la volt. 

Itt a magyar történelem egyik jelentős eseményének jánoshalmi vonat-
kozású eseményeire emlékeztek meg a résztvevők, dr. Szobonya Zoltán-
ra és az 1956-os forradalom és szabadságharc jánoshalmi áldozataira Kiss-
né Szobonya Csilla – dr. Szobonya Zoltán leánya – emlékezett meg ünne-
pi beszédében.

Hangsúlyozta, édesapjára jegyzői szerepe, az egyházi iskolák államosí-
tása elleni tiltakozása, valamint a kuláknak bélyegzett gazdák megvédése, 
majd a forradalomban betöltött vezető szerepe, közösségépítő ereje miatt 
megsemmisítendő ellenfélként tekintettek rá, így az 1956 utáni megtorlás ide-
ális célpontjává vált – mondta a megemlékezésen Szobonya Csilla, Szobo-
nya Zoltán lánya, aki kiemelte, hogy édesapja egész életében a magyarsá-
gért, a szabadságért, és az emberek demokratikus jogaiért küzdött. – János-
halmán 1956-ban Szobonya Zoltán vezetésével a magyar vidék ’56-os törté-
nelme jelenik meg. Átalakították a közigazgatást, megszervezték a közbizton-
ságot, a forradalmi bizottság megválasztása után pár nap alatt többpárti kép-
viseleti rendet, demokratikus közéletet teremtettek úgy, hogy mindvégig biz-
tonságban voltak a település lakói a tüzér laktanyában felhalmozott fegyve-
rek mellett. Előremutató politikai programot állítottak össze, amely Bács-Kis-
kun megyei programként szerepel a történelemkönyvekben. Szolidaritásuk 
jelenként hat teherautónyi élelmiszersegélyt küldtek Budapestre. Létrehozták 
a nemzetőrséget a béke fenntartására – emlékeztetett.

A mi feladatunk nem lehet más, mint hűen bemutatni a múltat, félelem nél-
kül, szabadon és tanulni belőle, hogy a rosszat a jótól, az árulót a hőstől tuda-
tosan és igaz szívvel meg tudjuk különböztetni – tette hozzá Szobonya Csil-
la, aki beszédében külön megemlékezett az 56-os hős, Wittner Máriáról, aki 
a közelmúltban hunyt el.

Ezt követően a Szobonya család, az önkormányzat, az intézmények, 
az egyházak, a pártok, a civil szervezetek képviselői és  magánszemélyek 
helyezték el az emléktáblánál a megemlékezés virágait.

A koszorúzás a parkban lévő 
56-os emlékműnél folytatódott. 

A megemlékezés résztvevői a 
Szent Anna római katolikus temp-
lomban tartott ünnepi szentmisén 
vettek részt, melyet Gyöngyösi 
Balázs plébános mutatott be. 
Kapisztrán Szent János halála 
mellett megemlékeztek az '56-os 
forradalom-és szabadságharcról 
is. Majd a plébánia falán elhelye-
zett Mindszenty József herceg-
prímás emléktáblája koszorúzá-
sa előtt Gyöngyösi Balázs plébá-
nos a forradalom keresztény mártírjaira emlékezve hangsúlyozta, hogy vállal-
ták Istenért a hitüket. Gondolhatunk itt Belon Gellért püspök atyára, aki éve-
kig nem lehetett, hogy fölvegye a püspöki szentséget, hiszen az államhata-
lom nem engedte. 

Saját korukban megvallották és megtartották a hitüket, megőrizték a hit-
nek a lángját. A mai napon rájuk emlékezünk, és arra gondolunk, hogy jelen 

korunkban a hit is üldöztetési nehézségeket szenved, hát nekünk is meg kell 
őriznünk a hit lángját, ahogy ők megőrizték a saját korukban, és nekünk is 
tovább kell adni a következő nemzedékeknek. 

Így állunk ma itt, így tisztelgünk a mártírok előtt, és így helyezzük el a tisz-
telet és a megemlékezés koszorúit.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében az 1956-
os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepi meg-
emlékezésen jelen volt többek között: Bányai Gábor kormánybiztos, országy-
gyűlési képviselő Czeller Zoltán polgármester, Dr. Rennerné Dr. Radvánsz-
ki Anikó jegyző asszony, Kovács József és Gidai János alpolgármesterek, 
Gyöngyösi Balázs plébános, valamint a Képviselő testület tagjai, az intéz-
mények, az egyházak, a pártok és a civil szervezetek képviselői, valamint 

Emlékezés 
a magyar történelem egyik legfényesebb napjára
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A Megújuló hagyományaink című kiállítás megnyitóján vett részt a Díszí-
tőművész Szakkör három tagja Kecskeméten. A kecskeméti Díszítőművész 
Szakkör 70 éves, ennek apropóján megmutatták munkáikat a Duna-Tisza 
közi Népművészeti Egyesülettel karöltve. A kiállításon 82 művész 400 alko-

tása volt látható. A jánoshalmi szakkörnek szoros kapcsolata van a kecske-
métiekkel, az általuk szervezett nyári táborokban is mindig 2-3 fő részt vesz. 
A népi motívumokat átvesszük, megtanuljuk,ha igény van rá, továbbadjuk. 

Szűcs Sándorné szakkörvezető 

magánszemélyek. Dr Szobonya Zoltán, Jánoshalma mártírhalált halt egykori 
jegyzője leányát, Kissné Szobonya Csillát Czeller Zoltán polgármester virág-
gal köszöntötte. 

A Himnusz közös elénekelése után Bányai Gábor kormánybiztos, országy-
gyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

Gondolatait így kezdte: – 1956. október 23-dika a magyar történelem egyik 
legfényesebb napja. De mint minden fényes napnak van hajnala. Így volt ez 
akkor is, 1956-ban. Forradalmunkat, mint hajnali derengés, megelőzte a len-
gyelek poznani felkelése, júli-
usban.

A lengyelek véres áldozata, a 
kommunisták bosszúja, Moszk-
va akarata ellenére is jelet kül-
dött Közép-Európa felé. Így jutot-
tunk el október 16-án Szeged-
re, ahol a Magyar Egyetemis-
ták és Főiskolások Egységes 
Szövetségének (METESZ) első, 
nagyon fontos, kommunistáktól 
független csoportja megalakult. 
Másnap már Budapest, Sopron, 
Pécs és Miskolc egyetemi hall-
gatói is csatlakoztak a szegedi-
ekhez. Ez lehetett a napfelkelte időpontja 1956. október 23-ra.

A lengyel diák megmozdulások leverése érdekében elrendelt szovjet kato-
na mozgósítás hírére 1956. október 22-én Budapesten a Műszaki Egyete-
men két kar hallgatói nagygyűlésre összegyűltek. Tizenöt órakor elkezdődött 
a nagygyűlés és senki nem gondolta, hogy egy ilyen nagy, négy-ötezer fős 
tömeg összejön és kimondják, csatlakozást METESZ-hez, és vállalják a szo-
lidaritást a lengyelekkel. 

Több szabadságot, szólásszabadságot, véleményszabadságot és vallás-
szabadságot kértek. Valószínűleg rengeteg titkos szolga, sok ávós és min-
denfajta beépített ügynök, külföldi és belföldi barát  hallgatta,a diákok követe-
lését. . És akkor diákok eldöntötték, hogy másnap tüntetést szerveznek. Na, 
nem vagyok most áldozatot adni, hisz azok a bűnök, amelyeket a kommu-
nista rendszer Rákosival és pribékeivel elkövettek a magyarok ellen, azok az 
égig kiáltottak. Emberek 10  -100 ezrei és milliói megcsonkítva életükben, lel-
kükben, hitükben. Vagyonaik elkobzása, földek, állatok, jószágok beszolgál-
tatása eljött vele. A  családok kitelepítése, a recski tábor, a málenkij robot jel-
lemezték a kort. A bilincsben tartott százezrek minden nap reménykedve vár-
ták, hogy egyszer vége legyen mindennek. Ekkor jött október 23.

A forradalmi események felelevenítését követően így fejezte be beszédét 
Bányai Gábor:  Az 1956-ban kivívott szabadságnak sem sokáig örülhetett 
az ország. További 34 évig itt ültek a nyakunkon, és még a mai napig közü-
lük sokan vállalva azt a rendszert, szeretnének ma is visszaülni a nyakunk-
ra. A hóhér Apró Antal unokája ma is tüntetést szervez a magyar demokrati-

kus rend megdöntésére. Bevonva és becsapva jószándékú magyar emberek 
ezreit, akik már elfelejtették, hogy ugyanők, akikre ma újra hallgatnak, 2006-
ban lőttek rájuk és rendőr lovasrohamot indítottak ellenük. Az akkori tüntetők 
inge vérfoltos lett, a ma tüntetőinek kockás ingei viszont nem lesznek vérfol-
tosak. A mai magyar rendőrök már nem támadnak magyar emberekre. Ezért 
ne feledjük el soha, hogy mekkora dolgot vittek végbe értünk 1956-ban a 
magyar hazáért felkelt milliók! – emlékeztetett a kormánybiztos, országgyű-
lési képviselő.

Márai Sándor: Mennyből az 
angyal című versét dr. Szobonya 
Zoltán unokája, Simon Zoltán, a 
Miskolci Nemzeti Színház színmű-
vésze mondta el.

1956-ban a magyar nép, magyar 
mint annyiszor a történelem során, 
új szabadságvágyát nyilvánította 
ki. A rövid ideig tartó események-
kel sokan szimpatizáltak a világ-
ban. 1956 őszén fiatalok, diákok, 
munkások, egyetemisták ragadtak 
fegyvert a nemzeti függetlenségért 
és szabadságért. Tettük örök pél-
daértékű az utókor számára.

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola megemlékezésével 
tiszteletét fejezte ki az 56-os forradalom résztvevőinek és emléket állítottak 
nemes tettüknek. A műsorban a 8., a 7., a 6. és az 5.a osztály tanulói sze-
repeltek. Felkészítő pedagógusok: Jacsóné Szabó Erika, Mikó Zsuzsanna, 
Szente Mariann. 

Az ünnepi megemlékezés a Szózat hangjaival ért véget.
Blázsik Sándor

Kiállításon jártunk
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Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére
Jánoshalma Városi Önkormányzat pályázatot hirdet 
- hét és fél hónapja megüresedett- területi ellátási kö-
telezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, 
vállalkozói (egyéni/társas) formában / vagy az egész-
ségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogvi-
szony keretében meghatározottak szerint végzendő 
felnőtt háziorvosi tevékenységre.
Háziorvosi körzet adatai:

Megye: Bács- Kiskun
Város: Jánoshalma
Területi ellátási kötelezettséggel
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2100
Ellátandó települések száma: Egy településrész

További információ:
Email: juhasz.aniko@janoshalma.hu
Telefon: +36/77 501 001

A  munkavégzés  helye: 6440 Jánoshalma, Petőfi 
Sándor utca 1. alatti, bérelt önkormányzati orvosi 
rendelő.
A praxis térítésmentesen kerül átadásra. Az önkor-
mányzat igény szerint bérlakást tud biztosítani.
Ellátandó  feladatok: Jánoshalma Város 2. számú 
háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevé-
kenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben 
meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az ön-
kormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben 
rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen fi-
nanszírozási szerződés/alkalmazotti jogviszony ese-
tén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.
Illetmény  és  juttatások: az egészségügyi szolgál-
tatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszí-

rozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 
3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok 
szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási 
szerződés/az egészségügyi tevékenység végzésé-
nek egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tör-
vény alapján. 
Pályázati feltételek: 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési 
előírásoknak való megfelelés,

- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy,

- egészségügyi alkalmasság,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek telje-
sítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanú-

sító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában/az egész-

ségügyi tevékenység végzésének egyes kérdé-
seiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt 
jogviszony szerint történő működtetéséről,

- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, 
társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést 

igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt 
jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok,

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizott-

ság tagjai megismerhetik a pályázatot,
- Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet 

kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a 

Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén 
történjen.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell be-
nyújtani Jánoshalma Város Polgármesteréhez cím-
zett – 6440 Jánoshalma Béke tér 1. - lezárt borítékban. 
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 2. számú házior-
vosi körzet betöltésére”
A  munkakör  betöltésének  kezdő  időpontja: A 
feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés 
megkötését követően, az egészségügyi tevékeny-
ség folytatására vonatkozó praxisengedély alapján 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel meg-
kötött finanszírozási szerződés hatálybalépését kö-
vetően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
Hirdető neve: Jánoshalma Városi Önkormányzat
A pályázat  elbírálásának  határideje: A pályázatot 
a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bi-
zottsága, Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 
Bizottsága véleményezik, a pályázatok a beérkezést 
követően folyamatosan kerülnek elbírálásra a Kép-
viselő-testület soron következő ülésén. A pályázat 
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.

Több, mint 500 ügyes kéz készített kreatív, ötletes, igényes alkotást őszi termésekből az „Itt van az ősz, itt van újra” elnevezésű kézműves kiállí-
tásra, melyet a Gazdakör és az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár rendezett meg. Az érdeklődők egy héten keresztül csodálhatták meg 
a sokféle technikával készült alkotást. Köszönjük a Hunyadi Iskola, a kéleshalmi iskola, MMSZ Gondviselés Háza Idősek Klubja, SZAKI, Szent Anna 
Iskola, Szent Anna Óvoda és az egyéni alkotók, családok, pedagógusok lelkes munkáját! 

Őszi kiállítás  a Művelődési Központban
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Október 8-án, Jánoshalmán a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont a 13. alkalom-
mal megrendezett Vándor Kórustalálkozónak. 

Az intézmény aulájában összegyűlt kóristákat és közönséget Tasko-
vics Péter a vendégüllátó iskola igazgatója köszöntötte.

A találkozó első fellépője Szabó Sándor tárogatóművész volt. 

Az első fellépő kórus a kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar volt Zöl-
di-Kovácsné Korompai Mónika karnaggyal művészeti vezető vezényle-
tével. 

Másodikként a Lajosmizsei Városi Kamarakórus lépett a közönség elé 
Berta István karvezetésével. Szabó Sándor vezényelte a megyei kórház 
munkatársaiból alakult kecskeméti MEDrigal Kórust.

Az énekesek 
műsorát a jánoshal-
mi Kovács Andrea 
és Juhászné Zelei 
Judit művésztaná-
rok, a Kiskunhalasi 
Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatója 
és helyettese négy-
kezes zongora játé-
ka tette még színe-
sebbé.

A kórustalálkozót elindító Izsáki Városi Vegyeskar volt az utolsó előtti 
fellépő, melyet Berta István vezényelt. 

A kórusok bemutatójának sorát a Karsai Péter jánoshalmi Mithras 
Pedagógus Kórus zárta. 

A magas színvonalú rendezvényen sok ismert énekkari szám csendült 
fel, magyar és külföldi szerzőktől a komolyzenei daraboktól a könnyűze-
ne klasszikusaiig. A számok után igen gyakori volt a művészek legna-
gyobb jutalma, a vastaps. 

Az énekkarok seregszemléjét egy közös, összkari éneklés zárta Zöl-
di-Kovácsné Korompai Mónika és Karsai Péteer vezényletével 

A vándorkoncertnek jövőre a kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar 
lesz a házi gazdája. Erre az eseményre nagyon készülnek, hiszen 2023-
ban lesz fennállásunk 135. évfordulója – jelentett be a mostani találko-
zó végén Zöldi-Kovácsné Korompai Mónika karnagy művészeti vezető.

Csodálatos órákat töltöttünk együtt énekelve.  Köszönjük hálás közön-
ségünknek, hogy ilyen jó hangulatot varázsoltak a terembe. Várjuk a 
következő találkozást. Jövőre a kecskeméti Kodály Zoltán Vegyeskar 
vendégei leszünk. - kommentálta, és értékelte a találkozót a Mithras 
Pedagógus Kórus a közösségi oldalán.

Mi is köszönjük ezt a színvonalas programot a szervezőknek és a 
támogatóknak.

Kórusok találkozója Jánoshalmán
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Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület és a Méta Téma Jánoshalma 
közösen egy szabadidős tevékenységet szervezett Topolya Község test-
vértelepülésen.  

A sportnap célja megtanítani a vár méta játékot. 
A rendezvényt szerveztük a következő általános iskolákban: 

Október 4 - 5-én Topolya Csáki Lajos Általános Iskola, 

Zentagunaras Október 18 Általános Iskola és

Gunaras Dózsa György Általános Iskola. 

Az oktatás keretében közel 150 általános iskolás vett részt.
 A résztvevő iskolák kaptak ajándékban egy pár ütőt, meg labdát ami-

vel tudnak gyakorolni, hogy részt tudjanak venni a jövőben Jánoshalmán 
egy közös rendezvényen. 

A programnak nagy sikere volt a  diák nagyon megszerették, az iskola 
vezetők tervezik beilleszteni a torna órák programjában. 

Köszönetet mondunk a támogatóknak, akik nélkül nem sikerült volna 
a programunk. Topolya Község vezetésének, a Nemzeti Együttműködési 
Alapnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek.

Bajkó Károly

„Közös Út” Ünnepélyes eskütétel

Kedves Közönségünk!

Sikeresen pályáztunk a Déryné Program színházi előadásaira, ezért 200 Ft-os 
jeggyel tekinthető meg a Művelődési Központban Pindroch Csaba egyszemé-
lyes komédiája! Részletek a plakáton! Az előadás megtekintése csak 16 éves 
kor felett lehetséges!

A hagyományos bohózat és modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt 
felvonultató előadás sajátos görbe tükör. 

. „A megtörtént események láncolata tele van csípős megjegyzésekkel és 
humorral, számomra a darab mégis egy szerelmi vallomás. Köszönetképpen 
azért a fontos, hihetetlenül boldogító, de olykor végtelenül bosszantó és bonyo-
lult csodálatos emberi kapcsolatért, amit úgy hívunk, hogy házasság. 

Mert a házasság nem diploma, hanem iskola... (Van mit tanulni!...) „ 
Pindroch Csaba

2022. október 6-án állampolgársági esküt tett  Jánoshalma Város Polgár-
mestere előtt Lőrincz Szebasztián. 
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Tájékoztató Határvadász és 

Rendőrjárőr toborzásról
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 

és a Készenléti Rendőrség Jánoshalmán, 2022. október 13-án Határ-
vadász és Rendőrjárőr toborzó tájékoztatást szervezett az Imre Zol-
tán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében.

A tájékoztatón 23 álláskereső vett részt. A határvadász munkakör 
betöltéséhez minimum 8 osztállyal rendelkező álláskeresők jelentkezé-
sét várták. A rendőrjárőr munkakör betöltéséhez pedig érettségi megléte 
volt az iskolai bemeneti feltétel.

A tájékoztató végén határvadász jelentkezési lapot 11 fő vitt magával, 
míg rendőrjárőr jelentkezési lapot ketten.

Az tájékoztató során az érdeklődő álláskeresőknek kérdés esetén a 
toborzáson jelen lévő rendőrök tájékoztatást és tanácsadást is tudtak 
nyújtani.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály

TÁJÉKOZTATÓ 
ÁLLÁSKERESŐKNEK 3. rész

Fennmaradó ellátás kifizetése:
Ha az álláskeresési járadékban részesülő személy a járadék folyósítási 
idejének kimerítését megelőzően

 — határozatlan időtartamú;
 — legalább (munkaszerződés szerint) napi 4 óra munkaidejű munkavi-
szonyt létesít,

 — nem ugyanazzal a munkaadóval, amellyel az álláskeresési járadék 
megállapítását megelőzően utoljára munkaviszonyban állt,

akkor - az álláskeresési járadék folyósítási idejének lejártát (azaz az új 
munkaviszony kezdetét) követő 30 napon belül benyújtott kérelmére - a 
folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás összegének 
80% százalékát egy összegben ki kell fizetni.
A kifizetés időpontja

 — a kérelem benyújtásától számított két hónap,
 — a keresőtevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesí-
tését követő legközelebbi számfejtés időpontja, ha a munkaviszony 
létesítésére nem az álláskereső lakó- vagy tartózkodási helyén kerül 
sor (a munkavégzési hely nem e helyek egyike), és a korábbi kifize-
tést az álláskereső kéri.

A jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátás visszakövetelése
Az állami foglalkoztatási szerv az ellátás felvételétől számított 6 hónapon 
belül írásban kötelezi az ellátás visszafizetésére azt, aki az ellátást joga-
lap nélkül vette fel.  
Őstermelő álláskeresési ellátása való nyilvántartásba vétele
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység, ha az 
abból származó bevétel az évi 1.200.000 forintot meghaladja (Szja tv. 
23. §), keresőtevékenységnek minősül], amely miatt az őstermelő elve-
szíti álláskeresési ellátásra való jogosultságát; a keresőtevékenység kez-
dőnapjával az álláskeresési járadékának folyósítása megszűnik, az állás-
keresési segélyének folyósítása pedig szünetel. 
A bevétel nagysága az adóév végével derül ki. Amennyiben megállapí-
tásra kerül, hogy a bevétel összege az adóévben meghaladja a korlátot 
és emellett volt felvett ellátás akkor azt vissza kell fizetnie. Ugyan a joga-
lap-nélküliség csak a keresőtevékenység kezdőnapjától lenne megálla-
pítható, a Flt. mégis a teljes adóévben felvett ellátás visszafizetésének 
kötelezettségét írja elő.
Álláskeresési  járadék,  álláskeresési  segély  elektronikus  ügyinté-
zés útján
A kérelmek elektronikus benyújtására az alábbi lehetőségek állnak ren-
delkezésére:

 ● Ügyfélkapun keresztül, az ePapír alkalmazás használatával benyújtható a 
kérelem az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatalnak címezve. A kérel-
méhez mellékelhető a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel 
formátumban, vagy akár telefonnal készített képen)

 ● Elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges szemé-
lyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, 
édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám)

 ● Ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását köve-
tően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján – ebben az esetben 
a dokumentumokat személyesen kell bemutatni.

Elektronikus úton az alábbi ügyek intézhetőek:
 ● álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,
 ● nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) iránti kérelem benyújtási 
szándékának jelzése,

 ● nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,
 ● a jogosultságot érintő lényeges körülményekben bekövetkezett válto-
zás bejelentése

 ● jelentkezési kötelezettség teljesítése.
https://eugyintezes.munka.hu
https://mo.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NY.FE

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK
A szolgáltatásaink minden érdeklődő számára díjmentesek!
Álláskeresési tanácsadás – egyéni vagy csoportos

Álláskeresési technikák elsajátítását segíti az önéletrajz, motivációs 
levél elkészítésétől az állásinterjúra való felkészítésig

Munkavállalási tanácsadás – egyéni vagy csoportos
Személyre szabott tanácsadás, amely segítséget nyújt az ügyfelek elhe-
lyezkedését gátló tényezők feltárásában. Egyéni munkaerő-piaci lehető-
ségek, támogatási eszközök (például: képzés, átképzés) meghatározá-
sa, célok kitűzése.
Pályatanácsadás – egyéni és csoportos foglalkozások, osztályfőnöki óra
Az  egyén  pályaválasztásának,  pályamódosításának  elősegítése,  illetőleg 
érdeklődésének,  képességének,  személyiségének  és munkaerő-piaci  igé-
nyének megfelelő  pályaterv  kialakítása  kérdőívek,  szakmaismertető  kiad-
ványok, filmek segítésével. Információk iskolákról, képző intézményekről
EURES tanácsadás – biztonságos Uniós munkavállalás
Információnyújtás és tanácsadás a külföldről hazatérő és az EU/EGT – tag-
államok területére utazó álláskeresők számára az európai élet- és munka-
körülményekről, megbízható információs források, tájékoztatás az EU/EGT 
országaiban fellelhető munkalehetőségekről.
Hasznos linkek:
www.munka.hu  a munkaügyi szervezet honlapja
vmp.munka.hu a munkaügyi szervezet virtuális munkaerő piaci portálja
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek
http://bkmkh.hu/tartalom/hirek/mi_mennyi_2022ban

( Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal )



13.2022. november JHNJárási Hivatal hírei
A fakitermelés szabályai

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

Közzététel: 2022. 10. 21. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású Általános iskola Vakula Lászlóné őstermelő Jánoshalma 200.000, - Ft
Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium, szakgimnázium Műszaki Digital Kft. Jánoshalma 280.000 – 500.000, - 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.

A fakitermeléseket – az érintett területek jelle-
ge szerint – 3 csoportba sorolhatjuk:

1.  Fásítások:  Jellemzően az ingatlanonként 
0,5 ha területi kiterjedést el nem érő – az Orszá-
gos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: 
Adattár) erdőként, vagy szabad rendelkezésű 
erdőként nem szereplő (lásd: https://erdoterkep.
nebih.gov.hu/ honlap) –, külterületen található, 
faállománnyal borított területek.

A fásításokban tervezett – a fa tövében mér-
ve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa 
kitermelését, annak megkezdése előtt legké-
sőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az 
erdészeti hatóság részére.

A bejelentést minden esetben a teljes körűen 
kitöltött – „Bejelentés fásításból tervezett fakiterme-
lésről” megnevezésű –, aktuális formanyomtat-
ványon kell megtenni.

A bejelentésre jellemzően a földhasznála-
ti nyilvántartásban szereplő földhasználó, illet-
ve bizonyos esetekben az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, 
haszonélvezeti, használati jog jogosultja, ezek 
hiányában az ingatlan tulajdonosa jogosult.

A fentiekben említett formanyomtatvány az 
alábbi helyen érhető el: https://nfk.gov.hu/Erde-
szet___Nyomtatvanyok_news_303

 
2.  Szabad  rendelkezésű  erdők: Általában 0,5 

ha területi kiterjedést meghaladó, jellemzően 
mesterségesen létrehozott faállományok, ame-
lyek az Adattárban szabad  rendelkezésű  erdő-
ként szerepelnek (lásd: https://erdoterkep.nebih.
gov.hu/ honlap, „sze…” jelű területek).

A  szabad  rendelkezés  erdők faállományá-
nak teljes vagy részleges kitermelését – annak 
megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal – elő-
zetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság 
részére.

A bejelentést minden esetben a teljes körűen 
kitöltött – „Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben 
tervezett fakitermelésről / mg-i művelésbe vonásról” 
– megnevezésű, aktuális formanyomtatványon 
kell megtenni,

A bejelentésre a földhasználati nyilvántartás-
ban szereplő földhasználó jogosult, de ennek 
hiányában az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-

zett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélve-
zeti, használati jog jogosultja, illetve az ingat-
lan tulajdonosa is élhet a tervezett fakitermelés 
bejelentésének jogával.

A fentiekben említett formanyomtatvány az 
alábbi helyen érhető el: https://nfk.gov.hu/Erde-
szet___Nyomtatvanyok_news_303

  
Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy kitöltési 

útmutató is található mind a két nyomtatvány-
hoz az alábbi honlapon (https://nfk.gov.hu/Erde-
szet___Nyomtatvanyok_news_303).

Mindkét esetre vonatkozik, hogy ha fásítás-
ban vagy szabadrendelkezésű erdőben terve-
zett fakitermelés kapcsán előzetes bejelentést 
tesznek, azt az erdészeti hatóságnak továbbí-
tania kell a természetvédelmi hatósághoz, ha 
védett természeti területen, vagy Natura 2000 
területen fekszenek az érintett területek. A ter-
mészetvédelmi hatóság a fakitermelést korlá-
tozhatja, vagy meg is tilthatja.

Az Erdészeti Hatóság nyilvántartásában sze-
replő területekről információk érhetők el az 
alábbi linken: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

A honlapon földrészletre nem lehetséges 
keresni, ez a funkció erdőrészlet azonosító 
számmal működik. Amennyiben további segít-
ségre szorul, kérjük, keresse fel a választott 
jogosult erdészeti szakszemélyzetét.

erdőtérképi kivágat:
sze77 – szabad rendelkezésű erdő sorszáma
286/C – erdőrészlet azonosítója

3. Erdő: Területnagyságtól és elhelyezkedés-
től függetlenül, az Adattárban nyilvántartott faál-
lomány (lásd: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ hon-
lap, erdőrészletek).

Erdőben csak és kizárólag olyan fahaszná-
lat végezhető, melyet az erdőrészlet üzemterve 
előírásként tartalmaz.

A fahasználat bejelentésére az erdőgazdál-
kodó jogosult.

A hatályos jogszabályok szerint erdei haszon-
vételnek minősül az erdő anyagi javainak és 
nem anyagi jellegű szolgáltatásainak haszno-
sítása, amibe beletartozik a jogszabály által 
nevesített fakitermelés és elhalt, száraz ág 
nyesése, de a jogszabály által nem nevesített 

csonkolás is ide tartozik. Az erdei haszonvételek 
gyakorlásának feltételeit – amennyiben jogsza-
bály másként nem rendelkezik – az erdőgazdál-
kodó jogosult meghatározni.

Az erdőgazdálkodó a tevékenység megkez-
dését legkésőbb – a veszélyhelyzet ideje alatt 
- 8  nappal  megelőzően (a veszélyhelyzet lejár-
tát követően 21 nappal megelőzően) az erdésze-
ti hatóság részére tett bejelentést  követően 
végezheti.

Az, hogy az érintett erdőrészletnek van-e 
erdőgazdálkodója, a https://erdoterkep.nebih.gov.
hu/ honlapon ellenőrizhető. Ezen ellenőrzés 
egyszerűen elvégezhető, a honlap felső részé-
ben található „i”, mint „elemi információ” panel 
aktiválásával („rákattintás”), majd ezt követő-
en az ellenőrizendő erdőrészletbe történő bele-
kattintással. Amennyiben a felugró „elemi infor-
máció” panelen, az erdőgazdálkodó kód sorá-
ban (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ille-
tékességi területén) 7009999 számsor szere-
pel, akkor azon erdőrészletnek nincs erdőgaz-
dálkodója.

Bács-Kiskun megyében, amelynek nincs  erdő-
gazdálkodója a 7009999 kód szerepel

A fahasználat bejelentéséhez, illetve az erdő-
gazdálkodói jogviszony nyilvántartásba véte-
li kérelméhez is szükség van jogosult erdésze-
ti szakszemélyzetre.
Erdőgazdálkodással  kapcsolatos  felvilágosí-

tásért elsősorban az Ön által megbízott jogosult 
erdészeti szakszemélyhez forduljon!

 
A magyarorszag.hu illetve a bkmkh.hu inter-

netes oldalon is elérhető az e-Papír szolgáltatás, 
melynek segítségével az Erdészeti Hatóság-
nak pár kattintással jogszabályszerűen nyújt-
hat be kérelmet, melyhez ügyfélkapus regiszt-
ráció szükséges. Amennyiben nem rendelkezik 
ügyfélkapuval, úgy a megbízott  jogosult  erdé-
szeti szakszemélyhez forduljon, aki az Erdésze-
ti Hatóság részére megküldi az erdőgazdálko-
dóval egyeztetett és ennek megfelelően közö-
sen kitöltött, majd mindkét fél által aláírt forma-
nyomtatványokat.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)



14. 2022. november JHN Máltais események

Gyerekházunk az elmúlt időszakban két, igen tartalmas hónapot tud-
hat maga mögött. A kedvező időjárás lehetővé tette, hogy számos külté-
ri programon tudjunk részt venni a családokkal.

Szeptemberben a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde családi napi ren-
dezvényén töltöttünk el egy szép délelőttöt. Októberben az állatok világ-
napja alkalmából Kéleshalomra látogattunk, a hónap közepén pedig 
almát szedni mentünk a közeli Szentkatára. Mindenki kedvére szedhette 
és ehette az általa szüretelt friss, ropogós és piros almákat.

Kirándultunk, sétáltunk, leveleket- és terményeket gyűjtögettünk. Az 
életkori sajátosságokat figyelembe véve, igyekeztünk változatos módon 
biztosítani, hogy minden közösen eltöltött délelőtt pedagógiailag értékes, 
és fejlesztő hatású legyen. Sokat énekeltünk, mondókáztunk, mozogtunk 
és játszottunk. 

Szeptember és október a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

A Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjához az utóbbi időben 
igen sok könyvfelajánlás érkezett a lakosságtól, ami eddig nem volt jel-
lemző. A Hunyadi Népe újság októberi számában jeleztük, hogy a külön-
böző műfajú könyvekből, sorozatokból, lexikonokból  börzét szervezünk.

A Molnár János utcai telephelyünkön október 20-21én állítottuk ki a 
könyveket.

Várakozáson felül nagy örömmel tapasztaltuk, hogy Jánoshalmán még 
szeretnek olvasni az emberek. Börzénket 53-an látogatták meg, és közel 
400 könyv talált új gazdára. A nyitvatartási időben továbbra is várjuk a 
könyvek iránt érdeklődőket. Legközelebb tavasszal tervezünk újabb könyvbörzét.

Gyermeklánc Óvoda hírei

Sikeres volt a könyvbörze



15.2022. november JHNGyermeklánc Óvoda hírei

Gyerekházunkban az EFOP1.4.2-16-2016-00020 pályázat keretein 
belül Rátai Roberta Réka mozgásfejlesztő pedagógus rendkívül érdekes 
és értékes előadás tartott az anyukáknak. 

Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász kéthetente szűréseket, 
egyéni fejlesztéseket végzett a gyerekházban.  Ádámné Brecska Mária 
havonta két alkalommal előadással várta az érdeklődő édesanyákat.

A hónap végén, pszichológusunk Kiniopulos Márta ismét várta az 
anyukák/apukák gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseit.

Továbbra is szeretettel várunk minden babát és anyukáját 0-3 éves 
korig a 

„Nyitnikék Gyerekházba”! Márti néni és Niki (néni)
Címünk:  
Nyitnikék BK. Gyerekház, 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93

Lippai-Ádám Nikolett



16. 2022. november JHN Gyermeklánc Óvoda hírei

Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi 
Szent Ferenc előtt, aki már a XIII. század elején azt 
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körül-
vesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az álla-
tok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és 
barátként gazdagítják mindennapjainkat.

Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti 
barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az 
együttélés fontosságára.

Mint mindent az életben, ezt is a mi (felnőtt) pél-
damutatásunkon keresztül tudjuk a gyereknek meg-
mutatni, tanítani.

Ezen a héten óvodáinkban „minden” az állatok-
ról szólt. Játékaink, énekeink, meséink –a róluk való 
gondoskodásról, irántuk érzett szeretetről.

A kiteljesedés október 4.-e lett. Ezen a napon 
minden csoport lehetőségeihez mérten, a gyerme-
kek életkori sajátosságainak megfelelően látogattak 
el különböző külső helyszínekre.

Király Lovastanyára, családi-, háztáji gazdasá-
gokba illetve a kisebbek a csoportba bevitt kisállato-
kat figyelhették, simogathatták meg.

Változatos, élménydús nappal gazdagodhattunk 
mindannyian (felnőtt – gyerek) egyaránt.

Köszönjük egykori óvodás szüleinknek Renner 
Tiboréknak, hogy a Renner Bt. buszát rendelkezé-
sünkre bocsátották a gyermekek utaztatásához.

Sztrinkó Tünde óvodapedagógus

Az Állatok Világnapját október 4-én ünnepeltük óvodáinkban



17.2022. november JHNGyermeklánc Óvoda hírei

Idén ősszel is részt vettünk nagycsoportosainkkal intézményünk 
erdei-óvoda programjának ünnepélyes megnyitóján. A kispajtások busz-
szal utaztak Kéleshalmára, ahol a kemencés-parkban már várta őket 
a nap gazdasszonya, Molnárné Túri Mária-Marika néni, néhány helyi 
nagyon ügyes sütőasszony társaságában. 

Az előző napokban már sokat beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy 
ez a nap mitől más, mint a többi: mit jelent erdei óvodásnak lenni, mit 
jelent a „Zöld óvoda” kifejezés, hogyan viselkedjünk majd odakint a ter-
mészetben? 

Egyszerű, természetközeli, élményközpontú játékokkal kezdtük a 
napot: mindig megható, amikor énekelve, közösen egy nagy kört alko-
tunk-(ami most nem is volt olyan nagy a váratlan betegségek  miatt). A 

jelképes zászlónkhoz mi is felkötöttük a csoportunk jelekkel ellátott sza-
lagját, majd minden kispajtás Makk-Marcis nyakláncot kapott a nyakába, 
ezzel pecsételtük  őket hivatalosan is Zöld-óvodássá. 

Volt idő természeti képet alkotni színek szerint az erdő kincseiből, tel-
erakni a kincses-dobozokat, lehajolni egy-egy miniatűr szépség mel-
lé. Majd bebarangoltuk Kéleshalom utcáit, birtokba vettük a játszóteret, 
megcsodáltuk az Imádság Házát. 

Visszatérve a kemencés parkba, jólesett a finom, frissensült kenyér-
lángos: köszönet a Malti-pékségnek a kiváló alapanyagért, Molnár Erzsi-
kének és segítőinek a szorgalmas munkáért, és Molnárné Túri Máriának 
lebonyolításáért!

Örömmel gondolunk vissza erre a napra!

2022. október 15-én, két év kihagyása után, a Gyermeklánc Óvoda és 
Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ jótékonysági báljára vég-
re sor került. Igen csodálatos bálon vehettek részt az emberek, hiszen a 
Batthyány utcai és a Radnóti utcai óvoda egy több évtizedes hagyomá-
nya már ez a bál. Abban rejlik a csodálatossága, hogy a társaság össze-
tételének egyik része olyan régi, mint maga a bál, a másik pedig maguk 
a volt óvodások, akik, már azóta saját gyermekeiket hozzák óvodánkba, 
vagy csak, mint régi óvodások felnőttként jönnek szórakozni. Az önfeledt 
kikapcsolódás segít megkönnyebbülni a hétköznapok nehézségei alól, 
feledni egy kicsit annak búját, baját a kedves, megszokott baráti társa-
ságokkal. Bálunk lehetőség a szülőkkel való közvetlen kapcsolat kialakí-
tására, fenntartására. Ez a hangulatú vendégsereg, és közvetlenség a 

biztosítéka bálunk sikerének és népszerűségének. Valamint a Bohémek 
zenekar, ami méltán nevezhető Dél-Bácska legképzettebb és legigé-
nyesebb, vendégekért legjobban odaadó zenekarának. Fáradhatatlanul 
végig muzsikálták az éjszakát az utolsó vendégig, hajnal 4 óráig.

Köszönet illet minden szülőt, támogatót, aki részt vett a bálon, vagy 
támogatói jegyet vásárolt, tombola tárgyakat adományozott. Köszön-
jük továbbá azoknak, akik egyéb módon hozzá járultak a bál sikeréhez!

Vezetők, pedagógusok, akik szervező és lebonyolító feladatok vége-
láthatatlan sorát végezték.

 Nagyon - nagyon köszönjük a gyerekek nevében!
Kovácsné Vincze Anikó

óvodapedagógus

Jótékonysági bál

Erdei Óvoda megnyitó alkalma
2022. szeptember 30.



18. 2022. november JHN Szent Anna Iskola hírei 
„Szentnek lenni, szentté válni”

Színjátszó találkozó 
Kiskunhalason

A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda az 
idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. E jeles alkalomból szervez-
ték meg a XIII. Egyházmegyei Színjátszó Találkozót, melyen a szentek 
életpéldáját idézték fel a résztvevő csoportok. Iskolánk 6. és 7. évfolya-
mos színjátszói - Csima Lilla, Gusztonyi Luca, Görhöny Sára, Lajdi Hor-
ka Bendegúz, Lengyel Anikó Ilona és Szűcs Ádám Simon -  Szent Anna 
életéről adtak elő egy színdarabot. Kis csapatunkkal lelkesen készültünk 
az előadásra, és izgatottan vártuk a szakértő zsűri értékelését, melynek 
elnöke Kerpits Miklós, az EKIF elnöke volt. Az elismerő szavakból, taná-
csokból, gratulációkból sokat meríthetünk a további munkánkhoz. A bírá-
lóbizottság minden csoportból kiemelte és jutalmazta a leghitelesebben 
játszó „színészpalántát”. A Szent Anna Iskola színjátszói közül Lajdi Hor-
ka Bendegúz játékát ítélték leghitelesebbnek. 

Köszönjük szépen Kaszás Eszter intézményvezetőnek, hogy lehetővé 
tette részvételünket; Főtisztelendő Gyöngyösi Balázs plébános atyának 
szakértő tanácsait, Mészáros Gábornak a zenei anyagot, Szűcs Ádám 
Évának és Enesei Péternek a technikai támogatást.

Jacsóné Szabó Erika 
felkészítő, forgatókönyvíró

Szent Anna nap és 
Európai Diáksport Napja 

a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában
2022. szeptember 30-án iskolánk immár 14. alkalommal csatlakozott 

az Európai Diáksport Napjához. Ezt a napot nemcsak a sport, a moz-
gás megünneplésére szántuk, hanem ekkor emlékeztünk meg iskolánk 
névadójáról, Szent Annáról. Az osztályok reggeli megemlékező áhítatai 
után a nap hátralévő részében a sporté, a mozgásé volt a főszerep. Az 
iskola apraja és nagyja túrázni indult a szélrózsa minden irányába. Az 
alsó tagozatos osztályok közül a harmadikosok Kunfehértót, a többiek a 
város játszótereit és a Nagy Istvánék által üzemeltetett Skanzent vették 
célba, ahol vetélkedőkkel, játékokkal töltötték el az időt. A felsősök egy 
előre kijelölt útvonalon indultak el a város mellett található erdőn keresz-
tül Kéleshalmára, osztályonként öt perces időeltolódással. A közel 13 

kilométeres túraútvonal mentén hét állomást jelöltek ki előtte a vállalko-
zóbb szellemű pedagógusok, ahol egy-egy betűt rejtettek el. A betűkből 
a végén egy szót lehetett kirakni. Kéleshalmáról volt, aki már csak busz-
szal tudott vissza jönni, de többen a gyaloglást választották a gyönyörű 
őszi időben. A programon az iskola 240 tanulója vett részt a 13 osztály-
főnökkel és a 12 kisérőtanárral. Erről a napról remélhetőleg a tanulóknak 
nem csak az jut majd később az eszükbe, hogy nem volt tanítás, hanem 
az is, hogy az egészséghez a mozgáson és a sporton keresztül visz az 
út egész életen át. 

Komáromi Róbert

Keresztátadás

Diákjaink lelki fejlődését végigkísérjük az intézményünk-
ben eltöltött idő alatt. Ennek az útnak egy fontos állomásá-
hoz érkezett a 6. osztály közössége. Szeptember 16-án intézmé-
nyi szentmise keretében vettünk részt a keresztátadás szertartásán.  
A kereszt emlékeztet minket nehézségeinkre, amiket az életben le kell 
győznünk, egyben arra is, hogy Krisztus keresztjéből mindig erőt merít-
hetünk.

Csofcsics Erika   

Halacska csoportosok 
fellépése a Lisztátadó 

ünnepségen

Óvodásaink középső-nagycsoportja készült fel az idei lisztátadó 
ünnepségre, mely 2022. szeptember 20-án került megrendezésre a Mál-
tai Szeretetszolgálat szervezésében. Gyermekeink nagy lelkesedés-
sel készültek erre az alkalomra. Már az előző hetekben, hónapokban is 
sokat beszélgettünk a kerti munkálatokról, a vetésről, betakarításról és az 
ehhez használatos eszközökről is. Így már könnyű volt népi dalos játé-
kokkal ezeket az ismereteket feleleveníteni és az ünnepségen eljátszani, 
hogyan is kerül minden nap finom, friss kenyér az asztalunkra.

Bánfiné Sódar Szilvia 
óvodapedagógus
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72 óra kompromisszum 

nélkül!

Ebben az évben is nagy lelkesedéssel várták a jánoshalmi fiatalok 
-közöttük iskolánk 8. osztályosai is-, hogy milyen feladatot kapnak októ-
ber második hétvégéjén. 

Összesen 23-an jelentkeztek önkéntes munkára. Szombaton délelőtt 
hét helyszínen dolgoztak diákjaink kisebb csoportokban, ebéd után pedig 
Szentkatára látogattunk, ahol kertrendezésben segédkeztek a tanulók. 
Egyházközösségünk egyik tagja felajánlotta, hogy pólót készíttet a csa-
patnak, így az idei év egyenviselete sem hiányozhatott a gyűjteményéből 
azoknak, akik már évek óta részt vesznek a programon. Közös napunk 
végén a csapat tagjai máris kérdezgették: „Mikor lesz a következő alka-
lom?” Reméljük, a jövőben is aktívan segíthetjük az egyházközséget. 
Köszönjük a diákok kitartó, lelkes munkáját.

Szente Mariann és Tápai Péter

IRÁNY A KÖZÉPISKOLA!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jóvoltából kétnapos pályaorien-
tációs programsorozaton vett részt iskolánk 7.a, 7.b és 8. osztálya. 
2022.10.12-én Bajára látogattunk, ahol az Axiál Kft. engedett betekin-
tést az általuk végzett munkákba, munkafolyamatokba. Umenhoffer Péter 
marketingigazgató részletes tájékoztatót tartott a diákoknak a cég kínálta 
versenyképes lehetőségekről a munkaerőpiacon, hangsúlyozva a tanu-
lás, az alapos tudás fontosságát az egyes szakmákban. Délelőttünket a 
Bereczki Máté Szakképző Iskolában folytattuk, ahol az intézmény nyúj-
totta képzési lehetőségekről tájékozódtunk. Az iskola gyakorlati minden-
napjaiba is  bepillanthattak tanulóink a rendvédelmi-, a kertészeti-, gépé-
szeti ágak bemutatkozó foglalkozásai által. 2022.10.13-án a Déli ASZC 
Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium-
ba látogattunk a kétnapos pályaorientációs programsorozat keretében. 
Az általános tájékoztatót követően több helyszínen csoportos foglalkozá-
sokon vettek részt tanulóink. Köszönjük az intézményeknek és a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamarának a lehetőséget.

Szente Mariann

Október 23-ára emlékeztünk
A magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk október 

23-án az Imre Zoltán Művelődési Központban. 1989. október 23-a óta ez 
a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 1956-os forrada-
lom kitörésének és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 
Sokan ma is személyesen érintve vannak. Nagyapák, nagyanyák. Az utó-

kortól sem kérnek mást, mint számontartást és méltányosságot.
Intézményünk felső tagozatos diákjai színvonalas előadás keretén 

belül elevenítették fel 1956. október 23-a főbb eseményeit. Elismerés ille-
ti a szereplőket, hisz pontosságuk, lelkesedésük példaértékű volt, a diá-
kok közül pedig voltak, akik egyszerre több szerepben mutatták meg szí-
nészi adottságaikat. 

Szente Mariann

Terményáldás a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

Elérkezett az ősz, mikor szeptember utolsó hetében hálát adhatunk a 
Mennyei Atyának azért a sok jóért, amivel megajándékozott bennünket. 
A mindennapi kenyerünkért, a jó időért, ami megérlelte gyümölcseinket, 
zöldségeinket, az áldozatos munkáért, hogy a jó Isten erőt és egészsé-
get ad az embereknek a munkához. 

A terményáldás ünnepe és az azt megelőző ráhangolódás kitűnt az 
óvodai mindennapjainkból. Fontosnak tartjuk a rákészülődést, a közös 
tervezgetést, a tevékeny várakozást, ami már hagyománnyá vált óvo-
dánkban. Ehhez azonban tapasztalatokra és azok hatására keletkező 
pozitív élményekre van szükségünk. Terményképeket készítettünk, zöld-
ségeskertbe látogattunk. Részt vettünk népi hagyományokban: zsákban 
ugrálás, kukoricamorzsolás, kötélhúzás, botos ügyességi játék, gyur-
mázás, gyümölcssalátakészítés. Óvó nénik Az öreg körtefa című mesét 
adták elő, majd táncház következett. Pénteki napon terményáldás ünne-
pével zártuk a témahetet. Imádkoztunk, énekeltünk a Teremtőhöz, ter-
ményasztalunkat Gyöngyösi Balázs plébános úr megáldotta, majd a 
nagycsoportosok őszi népi műsort adtak elő, a kisebbek verssel tették 
meghittebbé ünnepünket.

Köszönjük szépen a szülőknek, nagyszülőknek a behozott terménye-
ket, amivel segítették, hogy az idei terményáldás ünnepe is megvalósul-
jon.

Szabóné Tettinger Adrienn

Öt nap a környezettudatosság 
jegyében

Modern társadalmunk egyre inkább eltávolodik a természettől, pedig 
valójában szerves részei és alkotói vagyunk mi magunk is.
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A Gyerekesély Program szervezésében környezetvédel-

mi és életmód táborban vehettünk részt Mórahalom közelében.  
A mindennapokból kicsit kiszakadva, békés, természetközeli környezetben, 
szellemi, és közösségi dimenzióban is értelmeztük a fenntarthatóságot.  
A közösségi szempontú értékrendszer átadását és megélését fon-
tosnak tartjuk. Főként játékok keretében hozzuk testközelbe a ter-
mészettel és a társakkal való harmonikusabb együttélést. Csa-
pat-, és társasjátékokat játszottunk, (kevesebbet használtuk a tele-
font) gyalogos túrán bejártuk a Bivalyrezervátum környékét, kerék-
párral eljutottunk az Ezer Év Parkjába és a Szent Erzsébet Mórahal-
mi Gyógyfürdőbe. Kézműves foglalkozáson újrahasznosított anyag-
ból készítettünk társasjátékot, környezettudatos uzsonnástáskát. 
A röpke néhány nap alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk.  
Köszönjük mindazoknak, akik ezt szervezésükkel és közreműködésükkel 
lehetővé tették számunkra.

Szent Anna Iskola 6. osztálya

Városi terménykiállítás

Az Imre Zoltán Művelődési Központban megrendezett „Itt van az ősz, itt 
van újra” elnevezésű őszi terménykiállításon tanulóink munkáiban is gyö-
nyörködhettek a látogatók.

A technika órákat átszőtte az ősz hangulata, és a gyerekek lelkesen 
készítették a termésképeket.

Egyéni és csoportos munkáikat különdíjjal jutalmazták a szervezők, 
mely nagy meglepetés volt a tanulóknak.

Gratulálunk minden lelkes diákunknak és a támogató pedagógusoknak!
Kucsora Bernadett

Ingenium Kupa Kiskunhalason

Iskolánk felsős fiú focicsapatával részt vettünk október 13-án Kiskunhala-
son, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum által megren-
dezett X. Ingenium Kupán. Gyönyörű időben az iskola műfüves pályáján hat 
csapattal sikerült lebonyolítani az eredetileg is oda tervezett viadalt.   Nagy 
lelkesedéssel küzdött mindenki remélve, hogy végül megszerzi a kupát. Fia-
ink is harcoltak becsülettel, de a gólok sajnos az ellenfeleknél szaporodtak 
leginkább. A tavalyi első helyet így nem sikerült ismét megszereznünk, de 
sok tapasztalatot gyűjtöttünk, így talán magabiztosabban fogunk tudni felállni 
a következő megmérettetéseken.

Komáromi Róbert 

Leendő elsős 
tanító nénik
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Malustyikné Csorba Mária és Pusenszki Mariann sokéves szakmai 
tapasztalattal rendelkező, következetes, és kivételes pedagógiai érzékkel 
megáldott tanítónő. Bátran kijelenthetem, hogy számukra hivatás a taní-
tás. Természetesen legalább ennyire fontosnak tartják, hogy tanítványa-
ik a klasszikus értékeket képviselő, szabálykövető, az életben boldogulni 
képes, nyitott gondolkodású felnőttekké váljanak. Mindkettőjük munkáját 
nap mint nap látom. Ezért ajánlom jó szívvel őket Önöknek. 

Kérem pillantsanak bele a munkájukba, abba a sokszínű módszerta-
ni tárházba, abba a gyermekközpontú pedagógiai gyakorlatba, amit nap 
mint nap folytatnak, és látogassanak el hozzánk leendő elsős gyerme-
kükkel a Hunyadi Apródsuli következő foglalkozásaira.

Balázsics Zoltán
igazgató

Pusenszki Mariann
21 éve dolgozom pedagógusként. Tanítóként és szülőként is tudom, 

hogy jelentős mérföldkő egy kisgyermek és egy család életében az 
iskolakezdés és a tanító néni kiválasztása.  Az első osztály mindig egy 
csodás közös utazás kezdetét jelenti, melyben minden kisdiák egy 
varázslatos utat jár be. Ezen az úton a tanító feladata a tudásvágy kialakí-
tása, megőrzése, megszerettetése. Nincs annál jobb dolog, mint megtaní-
tani egy kisgyermekek írni, olvasni és bevezetni a számolás birodalmába. 

Számomra a legfontosabb érték a gyermekek arcán látni a boldog-
ságot, hogy szeret iskolába járni és minden nap pozitív élményekkel tér 
haza.  Igyekszem játékosan, minél több érzékszerv bevonásával, élmény-
dúsan, sok mozgással segíteni a tanulási folyamatot. Célom, hogy szere-
tetteljes, nyugodt légkörben mindenki a képességeinek megfelelően fej-
lődhessen és beilleszkedhessen az osztályközösségbe, hiszen ez a gyer-
mekek második otthona.

Törekszem arra, hogy a szülők is bizalommal forduljanak hozzám, 
hiszen a gyermekek fejlődését a mi együttműködésünk segíti a legjobban. 

Szeretettel és örömmel várom leendő kis tanítványaimat! 

Malustyikné Csorba Mária
MAlustyikné Csorba Mária vagyok, születésem óta Mélykúton élek. Az 

általános iskola befejezése után a bajai III. Béla Gimnáziumban érettsé-
giztem, majd az Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanító szakán foly-
tattam tanulmányaimat. 1992. február 1-jén kezdtem tanítói pályámat a 
mélykúti iskolában, ahol osztálytanító voltam. A tehetséggondozás mel-
lett a felzárkóztatás is a munkám része volt, ezért 2011-ben jelentkeztem 
a Kecskeméti Főiskolára, ahol 2013-ban fejlesztőpedagógusi szakvizsgát 
szereztem. 2017-től 2022-ig fejlesztőpedagógusként dolgoztam. 2015 
nyarán köznevelési szakértői vizsgát tettem, azóta az Oktatási Hivatal 
megbízásából szakértői tevékenységet is folytatok. 

A 2021/22-es tanév kezdetekor intézményt váltottam, a Jánoshalmi 
Hunyadi János Általános Iskola pedagógusa lettem.

Pedagógiai hitvallásom: az iskola legyen az a hely, ahová a gyerme-
kek örömmel jönnek, ahol jól érzik magukat és képességeiknek megfe-
lelően tudnak fejlődni.

Kedves Nagycsoportosok! Szeretettel várlak Titeket a leendő első osz-
tályba, hogy megismerkedjünk egymással és a tanulás örömeivel, rejtel-
meivel. 

Jó szívvel ajánlom Hunyadis tanító nénijeinket

Október 22-én az Apródsuli programunk keretén belül vendégül lát-
tuk iskolánkban a nagycsoportos óvodásokat. A gyermekek és szüle-
ik megismerkedhetek a leendő tanító nénikkel és betekintést nyerhettek 
az iskolai életbe. Egy játékos, őszi témakört feldolgozó foglalkozással az 
óvodások iskolásnak érezhették magukat: kézműveskedtek, mondókáz-

tak, énekeltek és egy játékos sünkereséssel zárták az igazi iskolás élmé-
nyekben gazdag délelőttöt. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy elhoz-
ták iskolánkba gyermekeiket! Várjuk a következő találkozást!

Marika néni és Mariann néni

Első Apródsuli
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Szeptember 20-án nyolcadikos osztályainkkal 
pályaorientációs délelőttön vehettünk részt. 

Két csoportra bontva jártuk tekintettük meg az 
elméleti és a gyakorlati oktatás helyszíneit.

 Az építési munkálatok közepette már most lát-
szik, milyen gyönyörű is lesz ez a nagy múltú, 90 
éves iskola. 

A tanüzemet Zámbó Gábor igazgatóhelyettes úr 
segítségével jártuk körbe.

Ennek során betekintést nyerhettünk az ott folyó 

gyakorlati munkába, az üzem mindennapi életébe.
„Itt a gépek valóban nem csak képek”, ahogyan 

az a SZAKI jelmondatában is áll. Gépparkjában 
helyet kapnak a termelésből már rég kivont illetve 
a legmodernebb technológiával felszerelt gépek 
is. Mindez persze annak érdekében, hogy a tanu-
lók minél szélesebb körű bepillantást nyerhesse-
nek a termelői munka egyes szegmenseibe.

A központi épületben Bertha László igazgató-
helyettes úr várt minket egy remek – az iskolát 

bemutató – kisfilmmel, és a nagy népszerűségnek 
örvendő VR szemüvegekkel. Ezen a ponton még 
azok is fellelkesültek, akik addig csak csendben, a 
háttérből hallgatták az információk áradatát.

Remélhetőleg mindenki számára hasznosnak 
bizonyult ez a kis kirándulásunk. Bárki, aki nyi-
tott szemmel és füllel vett részt, meggyőződhetett 
róla, hogy a jánoshalmi szakiskolában színvona-
las, a jövő generációi számára is komoly perspek-
tívát jelentő oktatói munka folyik. 

Pályaorientációs nap a SZAKIBAN

A Gyerekesély Pályázat keretein belül öt napos Környezetvédelmi és 
életmód táborban vehettünk részt Mórahalmán. Minden nap bővelkedett 
tartalmas programokban.

Első nap biciklitúrát tettünk az Ezer Éves Parkban, ahol Magyarország 
híres épületeinek kicsinyített mását csodálhattuk meg. Izgalmasan telt a 
2. nap is, mert hatalmas jégeső kapott el bennünket, s csak az volt a sze-
rencsénk, hogy éppen a mórahalmi fürdőben lubickoltunk, s ezért nem 
nagyon áztunk el. A következő napok is érdekesen teltek. Gyalogtúrát 
tettünk a Nagyszéksós-tó körül, meglátogattuk a bivalyrezervátumot, a 
Bölömbika-tanösvényen körbesétáltuk a szinte teljesen kiszáradt tavat, s 
Magdika nénitől, aki a túravezető volt, sok érdekességet hallottunk az ott 
élő állatokról és növényekről is. A délutánokat a tábor területén töltöttük 
kézművesfoglalkozással, sportversenyekkel, csapatépítő tréninggel. Min-
den este lehetett társasozni, s akinek az ottani finom vacsora után még 
korgott a gyomra, „pótvacsorázhatott” is. Nagyon jól éreztük magunkat, 
kár, hogy ilyen gyorsan eltelt ez az öt nap, s indulni kellett haza!

Köszönjük a lehetőséget! 

Környezetvédelmi és 
életmód táborban jártunk

Aszfaltrajz

Október 4-én, az Állatok Világnapja alkalmából hagyományosan az 
alsó tagozatos gyerekek az iskola előtt lévő járdán rajzokat készítettek. 
Így a színes, szép alkotásokat a járókelők is megcsodálhatták.

Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tanulói minden évben ismeretekkel 
bővítsék tudásukat az állatvilágról. Ez a világnap lehetőséget ad látókö-
rük kiterjesztésére és érdeklődésük felkeltésére. 

„Az állatok közelségében az emberek is megnyílnak, és a legőszin-
tébb énjüket mutatják.”

Philipp Schott
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Az ünnepi szentmisét Tápai Péter atya mutatta be, aki a gyalogos zarán-
dokokkal érkezett a templombúcsúra. 

Mise után a borotaiak kedvesen vendégül láttak bennünket.
Végezetül a gyalogos és kerékpáros zarándokok közösen a kórusban elé-

nekeltük az Ima a hazáért... nemzeti fohászunkat, ezzel is Szent Lukács köz-
benjárását kérve. 

„Oltalmazd népedet/ az ősi Magyar Nemzetet!”
Miután a testi és lelki táplálékot is magunkhoz vettük, meghódítottuk a 

búcsúi sátrakat a gyerekek nagy örömére.
A kellemes őszi napsütésben, sok szép élménnyel gazdagodva tértünk 

haza első közös zarándok utunkról.

„JÖJJ ÉS KÖVESS ENGEM!”
Ezzel a Szent Lukácstól származó jelmondattal indultunk útra október 

23-án Balázs atya áldásával és Balázsics Zoltán igazgató úr biztató szavai-
val Borotára a Szent Lukács templom búcsújára.

„Zarándoknak lenni azt jelenti, hogy kimegyek a saját földemről.”

Kis kövekre mindenki felírta felajánlását, kérését, háláját, amit magunkkal 
vittünk, és elhelyeztünk keresztünkkel együtt az oltár elé.

Útközben az útszéli kereszteknél megálltunk egy rövid imára, fohászra, és 
természetesen egy kis hangulatos eszegetésre.

Borota főutcájára érve, a kerékpáros zarándokok fogadására megkondul-
tak a harangok, ezzel a régi szokással jelezve, hogy milyen szeretetben, és 
megkülönböztetett tiszteletben részeszültek régen és ma is az imádságos 
szeretettel érkező zarándok testvérek.

A Magyar Diáksport Napja

Mint minden évben, idén is megrendezésre került a Magyar Diáksport Napja, mely 
évről-évre a testmozgással és az egészségtudatos életvezetéssel összefüggő dolgo-
kat helyez előtérbe.

A sport fontos dolgokat tanít meg nekünk; kitartást, a társaink segítését, a győze-
lem ízét és a vereség elfogadását - sokáig lehetne sorolni a pozitív tulajdonságokat 
- éppen ezért cél, hogy a diákok ezen a napon legalább egy órát sportprogramok-
kal töltsenek. 

Mivel iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy ezen a napon közös futást 
szervezünk a parkban a gyerekeknek, ezért az eredetileg szeptember 30-ra terve-
zett sportnapot - a rossz idő miatt - október 7-re tettük át. A gyönyörű időben először 
az alsósok vettek részt a futáson, majd a felső tagozat következett. A futás évfolya-
monként, nemenként zajlott le. Az első három helyezett minden kategóriában okle-
vélben részesült. 

A remek hangulatú rendezvényen mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon jól 
érezték magukat. 

SHION
Kutyás fog-

la l kozása inka t 
2022-ben is indí-
tottuk az alsós 
németes diák-
jaink számá-
ra, állandó taná-
ri asszisztenseink 
Shion és Korsós 
Mónika részvéte-
lével.

L e g n a g y o b b 
örömünkre az idei 
tanévtől Kova-
cic-Juhász Anett 
német nemzeti-
ségi tagozatos 
tanító nénink is 
bekapcsolódott 
az itt folyó mun-
kába.

Sok sikert, játé-
kos órákat és 
életre szóló élmé-
nyeket kívánunk 
mindannyiuknak!

Október 20-án a 3.a osztály Budapestre utazott a Hagyományok Házába, 
ahol megtekintette a Szüreti mulatság című ismeretterjesztő előadást a Pannó-
nia Néptáncegyüttes közreműködésével.

A szüret napjainkban is egy vidám, népszerű közösségi munkaalkalom. Tán-
cokkal, dalokkal viselettel bebarangoltuk Nagy-Magyarországot Szászcsávás-
tól Sárközig.

A műsor érdekessége, hogy az előadók olyan gyerektáncosok voltak, akik 
évek óta magas színvonalon tevékenykednek a nagy múltú Pannónia Néptánc-
együttes keretein belül. A talpalávalót a Zagyva Banda húzta, és egy vidám bor-
ivó dalt is megtanítottak velünk prímtambura kísérettel.

SZÜRETI MULATSÁG
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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

SZEMÉSZETI 
MAGÁN- 

RENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető 
főorvos, szürkehályog-műtét 

specialista
Jánoshalma,  Molnár J. u. 32.

Tel.: 
06-20/496-5062

A Jánoshalmáról 
szóló híreket 

a https://www.
facebook.com/

hunyadinepe/ oldalon 
is olvashatják

Ezzel a mottóval kezdtek el játékokat, 
könyveket gyűjteni iskolánk 3.a és 4.a 
osztályos tanulói az Erdélyben működő 
CSIBÉSZ ALAPÍTVÁNY CSÍKSZÉPVÍZI

Gyermekotthon lakóinak.
Az Alapítvány Csoóri Sándor, Sára 

Sándor és a Duna TV támogatásával jött 
létre a Kárpát-medencében élő hátrá-
nyos helyzetű emberek megsegítésére.

A régi kedvenceket jó szívvel küldik 
a Hunyadisok azoknak a gyerekeknek, 
akiknek nem adatott meg, hogy szerető 
családban nevelkedhessenek.

„JÓT TENNI JÓ!”
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A vérnyomás alapesetben természetes 
módon emelkedik és süllyed, de a tartós meg-
növekedett állapot, vagyis a magas vérnyo-
más károsíthatja a szívünket, a vesénket, sőt 
akár az agyunkat is. Emberek milliói szenved-
nek a rendellenességben, melyet a stresz-
sz, az öregség, az egészségtelen étrend, az 
elégtelen testmozgás, az elhízás, a dohány-
zás, vagy pusztán a genetika okoz.

Elhízott betegeknél a testsúly csökkenté-
se nagyon fontos.  Fogyás hatására jól meg-
figyelhető a vérnyomás csökkenése. Min-
den leadott fölösleges kiló két-három Hgmm-
rel csökkenti a szisztolés értéket, és egy-két 

Hgmm-rel a diasztolés vérnyomást. Mindezek mellett kerülendő az alkoholfo-
gyasztás. 210 g alkoholnál többet nem szabad meginni hetente. A májbetegek-
nek, és azoknak, akiknél az alkohol hatására valamilyen betegség kialakult, 
természetesen le kell mondaniuk az alkoholfogyasztásról.

Érdemes a konyhasó (NaCl) mennyiségét csökkenteni. Ezt úgy tehetjük meg 
legkönnyebben, ha az ételek elkészítésénél felére csökkentjük a hozzáadott 
sót. Intenzívebbnek érezzük a só ízét, ha csak ” után sózzuk” az ételeket. Só 
helyett ízesítsük kedvenc ételeinket rozmaringgal, bazsalikommal, oreganóval, 
erős paprikával, ízesített ecettel, fokhagymával és más fűszerekkel.

Jótékony hatásai miatt minden étkezések tartalmazzanak zöldséget vagy 
gyümölcsöt. Az ezekben jelentős mennyiségben található káliumnak ugyanis 

vérnyomásszabályzó hatása van. Az ajánlások minimum napi 40 dkg zöldség-
ről és gyümölcsről szólnak, és fontos, hogy naponta legalább egyszer nyersen 
fogyasszunk zöldséget vagy gyümölcsöt. Ezek élelmi rost-tartalmukkal hozzá-
járulnak a hamarabb jelentkező jóllakottság érzethez, ezzel az elhízás meg-
előzéséhez. Emellett a bennük lévő fitonutriensek antioxidáns hatásúak, ame-
lyek hozzájárulnak az ér egészségének megtartásához. Nem érdemes elfelejt-
kezni a hüvelyesekről (száraz bab, borsó, lencse, csicseriborsó) sem, amelyek 
jelentős fehérjetartalmuk mellett az állati eredetű termékekkel ellentétben nem 
tartalmaznak koleszterint, csökkentve ezzel az érelmeszesedés, és az ennek 
következtében kialakuló magas vérnyomás kockázatát

Rostfogyasztást növeljük meg. A magas rosttartalmú ételek nem közvetle-
nül csökkentik a vérnyomást, viszont gátolják a zsírok felszívódását. Magas 
rosttartalmú ételek a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű lisztből készült ter-
mékek.

A dohányzást érdemes mellőzni, mivel így csökkenthető a szív- és érrend-
szeri megbetegedések kockázata. A magas vérnyomás ugyanis jelentős rizikó-
faktor, amit a dohányzás sokszorosára fokoz.

Magas vérnyomás esetén sem kell lemondani a finomságokról: a 60 száza-
léknál magasabb kakaótartalmú csokoládéból napi egy-három kisebb kocka 
engedélyezett, sőt, a legújabb ajánlás naponta egy kávét is javasol azoknak, 
akik korábban is rendszeresen fogyasztották. 

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!

Agócs Antalné sz.: Zámbó Mária 
Magdolna  élt:  87 évet
Juhász László élt: 79 évet
Fazekas Attila élt: 64 évet
Molnár István élt: 76 évet

Kovács Benedekné 
sz.: Gál Etelka élt: 83 évet
Taskovics Mihályné  
sz.: Juhász Rozália élt: 95 évet
Balogh Ferenc Tamás élt: 75 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2022. szeptember 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 ár minden termékre

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00, pénteken 07:00 - 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.

Stílus Üzlet

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

NOVEMBERI AKCIÓJA

Készüljön velünk az ünnepekre!
Karácsonyváró fény füzérek,  játékok, 
ajándék tárgyak széles választékban!

Mit egyek, ha magas a vérnyomásom?



26. 2022. november JHN Gazdaköri hírek

Október 2.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Soltvadkert – JFC 2:2 (0:1)
Gólszerzőink: Nagy Roland, Len-
gyel Szabolcs
Fenyvesi Ferenc vezetőedző: – 
Nagyon kár, amiért engedtük 0:2 
után a hazaiakat „feltámadni”

U-19 es mérkőzés
Dusnok-JFC 14:0 (7:0)

Szabó Kornél edző: – Sokkal fiata-
labbak vagyunk  ellenfeleinknél, de 
azért ez a gólarány  túlzás.

U-16 mérkőzés
JFC – Nemesnádudvar 

1:1 (0:1)
Gólszerzőnk: Balla Gábor
Szabó Kornél edző: –A máso-
dik játékrészben jól játszottunk, 
viszont a mérkőzéseket gólra játsz-
szák.

Október 8.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés
JFC – Lajosmizse 2:1 ( 0:0)

Gólszerzőink: Cvetkovic Marjan, 
Lengyel Szabolcs
Fenyvesi Ferenc vezetőedző: – 
Küzdelmes mérkőzésen megérde-
melten győzött a csapatom.

U-19-es mérkőzés
JFC – Tompa 3:3 ( 1:0)

Gólszerzőink: Balla Gábor, 
Kerékgyártó Martin Leon, Kovács 
Kristóf
Szabó Kornél edző: – Ezt a mecs-
cset kis odafigyeléssel nyerhet-
tük volna!

Október 9.
U-16-os mérkőzés

Méhecskék SE Kalocsa – JFC 
7:0 (2:0)

Szabó Kornél edző: Vendéglátó-
ink sokkal előrébb tartanak, játé-
kuk érettebb volt.

Október 16.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Kiskőrös – JFC 0:2  (0:1)
Gólszerzőink: Nagy Roland, Stoja-
novic Milos
Fenyvesi Ferenc vezetőedző: – 
Csapatom az első pillanattól fog-
va győzni akart. Ez a meccs han-
gulatán végig érződött. Mi irányí-
tottuk a küzdelmet, s végre gólo-
kat is rúgtunk. Gratulálok a csapat-
nak! Sajnálatos, hogy László Dáni-
el csúnyán megsérült a mérkőzé-
sen. Hiányát nehéz lesz pótolni.

Október 15.
U – 19 mérkőzés

Érsekcsanád – JFC 17:0 (7:0)
Szabó Kornél edző: – Esélytele-
nek voltunk.
U-16-os mérkőzés
JFC- Bácsalmás 2:11 ( 0:6)
Gólszerzőink: Kolompár Erik, 
Halász Barnabás
Szabó Kornél edző: – Hazai pályán 
több tartást vártam csapatomtól.

Október 22.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

JFC-Baja 2:1 (0:0)
Gólszerzőink: Lengyel Szabolcs, 
Papp Dominik
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- 
Nem tudtuk megismételni a múlt 
heti kőrösi teljesítményünket, 
viszont  a három pontot megsze-
reztük, s ez a fontos! Gratulálok a 
csapatomnak

U-16-os mérkőzés
Soltvadkert – JFC 4:1 (2: 0)

Gólszerzőnk: Prikidánovics András
Szabó Kornél edző: –Nem kon-
centráltunk eléggé a mérkőzésen.

Október 29.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Kunbajai SE – JFC 1:3 (0:1)
Góllövőink: Szabó Szilárd. Huszka 
Bendegúz és Papp Dominik.
A mérkőzés során a négy sárga 
lap közül háromat a hazaiak gyűj-
töttek be.

Felnőtt csapatunk a hónap során 
belendült, s felzárkózott a tabellán 
Félegyháza mögé, két pontta lma-
radva le, ugyanakkor a mögötte 
álló Bajai SC csapatánál öt ponttal 
többet gyűjtött be..
Utánpótláscsapataink még nem 
kapták el a „fonalat”

 Horváth Mihály  elnök

Jánoshalmi FC 
októberi eredményei

Ön hol tárolja a tűzifát  
A fűtési szezon alatt nemcsak a kéményeink és a tüzelő-, fűtőberende-

zéseink biztonsága fontos, hanem kiemelten oda kell figyelnünk az éghe-
tő anyagok tárolására is. 

Ne tárolja a tűzifát
a kazán mellett,
a kandalló mellett,
a kályha mellett,
abban a helyiségben, ahol a fűtőtest található!

Figyeljen oda arra, hogy
 a fűtőberendezés környezete tiszta legyen,
távolítson el a fűtőberendezés környezetéből minden gyúlékony és 
éghető anyagot,
használjon fém parázsfelfogót a kipattanó szikrák ellen,
csak erre a célra szolgáló fém edénybe vagy salaktárolóba öntse a 
teljesen lehűtött salakot és hamut,
csak megfelelő tüzelőanyagot használjon,
helyezzen ki szén-monoxid-, illetve füstérzékelőt a tüzelőberende-
zés környezetébe!

Érdemes megfogadni a fenti tanácsokat, hiszen sokszor láttunk 
már olyan esetet, ahol egy szikra indította el a pusztító tüzet. 

Fotó: Dombrády Gábor tűzoltó főhadnagy
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A Városgazda Kft, október 23-án ismét megszervezte a Pörögj János-
halma elnevezésű kerékpártúrát. A koncepció ugyanaz volt, mint eddig, 
a sportcsarnoktól indulva, a Borota táblát megcélozva, letekerni közel 
20 km-t.

A harmadik alkalommal megtartott eseményre sajnos kevesebben 
érkeztek, mint az előző kettőre, de a jelenlévők jó hangulatát ez nem 
szegte. Az idő kiváló volt egy kellemes, sportolással eltöltött délutánhoz 
a természetben. Kifelé úton egy minimális szembeszél volt, de hazafelé 
annál könnyebb volt tekerni.

Ezen a napon is a fiatalabb generáció ment az élen, de a Borota táblá-
nál bevárták a többieket, ahol közösen csokoládét, ásványvizet fogyasz-
tottunk a Városgazda jóvoltából, valamint Bányai Gábor és családja fel-
ajánlásából, nagyon finom almát is ehetett mindenki.

Kis beszélgetés, pihenés után útnak indult a csapat vissza Jánoshal-
mára. Itt már kicsit szétszakadt a mezőny, ki kényelmesen, a természet-
ben gyönyörködve, beszélgetve kerékpározott, a fiatalok pedig élvezve 
a kihívást, gyorsabban tekertek hazafelé. Itthon még lehetett repetázni a 
csokiból, almából, ásványvízből. 

Minden résztvevőt dicséret illet, hogy eljött és teljesítette a távot, de ez 
különösen igaz Blázsik Endrére, aki velünk együtt, de futva(!) teljesítette 
a kihívást. Többször találkoztunk már a lenyűgöző eredményeivel, amit a 
maratoni és félmaratoni futóversenyeken elér, de testközelből látni azt a 
hihetetlen kitartást és sebességet, nagyon inspiráló volt mindenkinek és 
nagyon jó példát mutat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Köszönet illeti Simity Zolit, hogy elkísérte a túrázókat, ha esetleg valaki 
defektet kapna, vagy probléma adódna a kerékpárjával, akkor ott legyen 
a segítség. Szerencsére mindenki zökkenőnőmentesen tudta teljesíte-
ni a távot.

Összességében egy nagyon kellemes és hasznos délutánt töltöttünk el 
közösen, sportolással, a szabadban. Hiszen a természetben eltöltött idő 
jelentősen növeli az egészséget, fizikálisan is mentálisan is pozitívan hat 
a szervezetünkre. Nem mellesleg. aki eljött a biciklitúrára, az egy élmény-
nyel gazdagodhatott. Reméljük a negyedik Pörögj Jánoshalma rendezvé-
nyen többen leszünk!

Sz. K.

autÓ És ipari festÉkek
  helyszÍni szÍnkeverÉs És spray tÖltÉs
            autÓfÉnyezÉsi segÉdanyagok
                       korrÓziÓvÉdelem

6440 jÁnoshalma
dÓzsa gy. u. 110.
(rendÖrÉsg mellett)

nyitvatrtÁs:
h-p:7:00-17:00
sz: 7:00-1200

v: zÁrva
(12:00-13:00 ebÉdszÜnet)

Pörögj Jánoshalma 2022
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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
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JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

Ristorante Pizza fagyasztott 799,– Ft/330g 2.421,– Ft/kg
Hajdú Grillsajt  499,- Ft/240g 2.499,-F t/kg
DERBI Kakaós krémmel töltött keksz  299,– Ft/250g 1.196,– Ft/kg
Detki darált háztartási keksz 299,– Ft/500g 798,– Ft/kg
100-gr-os Cappuccino utántöltő  199,– Ft/db 1.990,– Ft/kg
415-gr-os Macskaeledel  269,– Ft 648,– Ft/kg
415-gr-os Macskaeledel  269,– Ft 648,– Ft/kg
Mövenpick Espresso kávékapszula  499,– Ft/doboz 8,754,– Ft/kg

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Házasságot kötött:
2022. szeptember 30-án

Október hónapban született:

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

Danajka Daniella – Takács Dávid

Zámbó Zita (Anyja neve: Taskovics Renáta)
 Arnold Hunor  (a. n.: Evanics Barbara)

Molnár Inez  (a. n.:  Sódar Melinda)

Eljárás indult K. P. J. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen elkövető 
ellen, aki 2022. október 12-én 17 óra és 2022. október 13-án 07 óra közötti idő-
ben a bérletében lévő úgynevezett Hatsarkos Kocsma hátsó ajtaját felfeszítette, 
majd onnan eltulajdonított kb. 5000 Ft váltópénzt a kasszafiókkal együtt, továbbá 
egy darab Samsung mobiltelefont. 

A nyomozás során gyanúsítottként került kihallgatásra K. J. helyi lakos.
Eljárás indult H. Zs. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen tettes 

ellen, aki 2022. október 16-án 10:30 és 11:00 óra közötti időben a  Jánoshalma, 
Orczy utca 51. sz. alatti ház előtt a járdára felállított, kőműves állványnak nekitá-
masztott 3 tagú, összetolható alumínium létrát eltulajdonította 55 ezer forint érték-
ben. A lopást követőn 3 órán belül K. I. helyi lakos elfogására, majd gyanúsítot-
ti kihallgatására  került sor.

Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen hulladék gazdálkodás rendjének meg-
sértése bűncselekmény gyanúja miatt, aki  a Jánoshalma, Szondy utca több 
házában is  gépjármű bontásból származó  és egyéb nagy mennyiségű hulladé-
kot halmozott fel.  A büntetőügy gyanúsítottja K. T. helyi lakos. 

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki Kéleshalom külterületén lévő több 
egymással szomszédos és több sértett tulajdonában lévő erdőterületről 2-3 hét 
leforgása alatt akác fákat vágott ki. A lopással megalapozottan L. V. kunfehértói 
lakos gyanúsítható, aki a kihallgatása során beismerő vallomást tett. 

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki. 2022. szeptember 30-án 23 óra 40 
perckor a Jánoshalma, Arany János utca 1. szám alatt található Posta hivatal-
ba ablak betörés módszerével behatolt és az ügyfél térben lévő adomány gyűjtő 
perselyt széttörve pénzt tulajdonított el. A nyomozás során gyanúsítottként került 
kihallgatásra R. A. helyi lakos.  

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 szemetet 
közterületre az bűncselekményt követ el!

A Hajósi úton lévő hulladék udvar munkanapokon nyitva tart, azonban minden 
munkanapon a volt laktanya területén a Gépész Partner Kft (30/8192494) üze-
meltetésében lévő telephelyen is átveszik a sittet.  

Az utóbbi időben több feljelentés is született a sértetti hiszékenység követ-
keztében. 

Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről szóló értesítés érke-
zik. A nyeremény kézhezvételének feltétele azonban vagy egy bizonyos összeg 
átutalása vagy a bankkártya adatok megadása. Hivatalos nyeremény játékban 
ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a bankkártyánk kódja-
it akkor az elkövetők könnyedén emelnek le onnan készpénzt, illetve kezdemé-
nyeznek vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az általunk megvá-
sárolni kívánt terméket jelentősen a valós érték alatt kínálják eladásra. A vásárlás 
feltétele, hogy kizárólag  előre utalással lehet kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét 
nem lehetséges és általában nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg uta-
lását követően általában a hirdetés eltűnik, a várt termék pedig nem érkezik meg.   

 A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk vagy 
szintén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál vagy adóhatóságnál 
fennálló nem létező tartozásról. A nyeremény ígéreténél az előzőekben már írt 
módszer fordul elő. A nem létező tartozásnál a magabiztos fellépés hatására a 
sértett az elkövető által megadott számlaszámra utalja át a kért összeget. Sem 
a szolgáltatók, sem az adóhatóság nem kér tartozás rendezést telefon keresz-
tül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen bármilyen csábító a beígért nyeremény 
vagy olcsó az áru!  

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan 
könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan ingatla-
nokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások 
üresen álló házaira! Amennyiben pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor 
azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 112- es segélyhívó számra!    

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, hogy a 
kapukat tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyítják 
győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen!  

A korábbi kocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az utastérben 
hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, 
szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással 
nagyobb kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonoso-
kat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, jármű-
veiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!  

Police Jánoshalma

Grébel Levente (a.n.: Károlyi Katalin)
Szép Angéla (a.n.: Taskovics Tímea)

Tóth Zsinett  (a.n.: Balázs Anita)


