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450 milliós pályázati forrásból Agrárlogisztikai központ épül városunk-
ban, melynek az alapkövét 2020. szeptember 16-án helyezték el. 

folytatás a 3. oldalon ►►►

Úra együtt az iskolában 

Felvételünk a Hunyadi iskola elsős osztályában készült. Az általános iskolai tanévkezdésről a Hunyadi és Szent Anna iskola oldalain olvashatnak

Agrárlogisztikai Központ 
alapkövének letétele 

Ünnepélyes óvoda átadás

Az átadási ünnepségről szóló tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják

Jánoshalmi Napok 2020 eseményeiről 
a  6-7. oldalon tudósítunk



2. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. októberKözéleti hírek

Szeptember 12-én a felújított Radnóti utcai óvoda épület ünnepélyes 
átadására és az azt követő vidám, játékos együttlétre és tartalmas prog-
ramokra várták a gyerekeket, szülőket és az érdeklődőket az óvoda és a 
város vezetői. Ekkor adták át a megújult Gyermeklánc Óvoda és Bölcső-
de, Család és Gyermekjóléti Központ épületét, amelyet az elmúlt idő-
szakban két részben valósult 90 millió forintból.

Az ünnepélyes avatón elhangzott, hogy az önkormányzat 144 mil-
lió forintot nyert a Területfejlesztési Operatív Program pályázatán egy új 
bölcsődei épületszárny építésére, a kivitelezési munkálatok a jövő évben 
kezdődnek el.

A jánoshalmi önkormányzat az elmúlt években jelentős forrásokat biz-
tosított az önkormányzati óvodai épületek rendbetételére, hogy hatéko-
nyabban és takarékosabban lehessen üzemeltetni őket. Először a Bat-
thyány utcai óvoda épülete újult meg egy tetőcserével, valamint korsze-
rűsítették az óvoda melegítő konyháját és a mosdókat is.

A második nagy óvoda felújítási program keretében a Gyermeklánc 
Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Radnóti utcai épületét érin-
tette, amely az elmúlt két évben teljesen megfiatalodott. 

Az első ütemben a régi, elavult nyílászárókat cserélték újra. A fűtés-
rendszer, korszerűsítse  során új, modern radiátorokra cserélték a régie-
ket, melyek meleg víz ellátását új kazánok biztosítják. Ezen kívül új víz-
melegítőket is építettek be. Új festést kapott belülről az épület.

A második ütemben az épület külső homlokzatát szigetelték és újítot-
ták fel, ami már a nyáron elkészült, a gyerekek szeptember elsejétől vet-
ték birtokba az megújult épületet.

AZ átadási ünnepségen elsőként a zeneovisok műsorát láthatták a 
jelen lévők

– Minden kényelem adott ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magu-
kat és a pedagógusok, óvodapedagógusok olyan körülmények között 
tanítsanak, neveljenek, oktassanak, ami ideálisnak mondható – hangsú-
lyozta köszöntőjében Czeller Zoltán polgármester 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő az avatón bejelentette, hogy az 
önkormányzat további 144 millió forintot nyert a Területfejlesztési Opera-
tív Program pályázatán egy új bölcsődei épületszárny építésére, a ter-
vezés folyamatban van, a kivitelezési munkálatok a jövő évben kezdőd-
hetnek el.

Ezt követően a nemzeti színű szalagot Czeller Zoltán polgármester  
Bányai Gábor országgyűlési képviselővel és Takács Istvánnal, a felújítási 

munkálatokat végző kivitelező cég vezetőjével közösen vágták átA felújí-
tás 90 millió forintba került, amiből 60 millió forintot kormányzati forrásból 
a Belügyminisztériumtól kapott a város, 30 millió forintot pedig az önkor-
mányzat saját forrásból tett hozzá.

Az átadási ünnepség ezu-
tán a lufi hajtogató bohóc 
műsorával folytatódott. Tehet-
ségműhelyek is bemutatkoz-
tak, és az érdeklődők Tenge-
ri Attila inteeraktív zenés előa-
dásába kapcsolódhattak be. 
Mind ezek mellet még népi 
játékokkal is játszhattak kicsik 
és nagyok egyaránt, miköz-
ben szendvicseket falatoztak 
és ahhoz limonádét ihattak. 

Ikor Foto baon.hu

Ünnepélyes óvoda átadás
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◄◄◄ folytatás a 1. oldalról

A Széchenyi 2020 Terület - és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 azonosító számmal, „Agrárlo-
gisztikai Központ építése Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat 450 millió forint támogatást nyert hűtőház létrehozá-
sára.

Ezen európai uniós támogatás segítségével Jánoshalma Városi 
Önkormányzat erősíteni kívánja a város térségben betöltött mezőgazda-
sági szerepét. A város vezetése célul tűzte ki a vállalkozói környezet fej-
lesztését. A hűtőház létrehozását pályázati forrásból, 100 %-os támoga-
tási intenzitás mellett valósítja meg.  

Tervek szerint az új megfelelően kialakított ipatelepen hűtőház és fel-
dolgozó hatalmas fejlődési lehetőséget jelent a térség mezőgazdasá-
gi termelői számára. A több lépcsőben megvalósuló beruházás területén 
a munkálatok már hónapokkal elkezdődtek. A fejlesztés eredményként 
létre jön egy 45 x 30 [m] alapterületű, 8,5 [m] ereszmagasságú, 11 [m] 
gerincmagasságú, nyeregtetős, könnyű acélváz szerkezetű üzemcsar-
nok, hűtőház kerül kialakításra. Az alapterületből 720 m2 a hűtőkamra tér, 
a manipulációs tér 420 m2-es 400 négyzetméter alapterületű üzemcsar-
nok, amelyben a korszerű gépek biztosítják majd megfelelő technológiá-
val a hatékony gyümölcsfeldolgozást.  Épül még továbbá egy 1350 négy-
zetméter alapterületű, 5000 tonna kapacitású hűtőház is.

Az alapkő letételi ünnepségen Czel-
ler Zoltán polgármester úgy fogalma-
zott, hogy a most megvalósuló beru-
házás a mezőgazdasági termelők-
nek nyújt majd nagy segítséget. 2021 
őszén már fogadhatja a terményeket. 

A város első embere elmondta, 
hogy három részből áll az építke-
zés. Most az alapok készülnek el. Az 
alap infrastruktúra létesítése során 
az alábbi tevékenységek valósultak 
meg: kerítés építés, tereprendezés, 
térburkolat és belső útépítés, zöldfe-
lület rendezés, közműhálózatok kiépí-

tése, aszfaltos út kiépítése, csapadékvíz elvezető árok kiépítése, közvilá-
gítás kiépítése, transzformátor állomás építése. a létesítményhez csatla-
kozó utak is. Az alapozást követően egy gyümölcs feldolgozó üzem épí-
tése történik a  második ütemben. A harmadik ütemben pedig egy hűtő-
ház valósul meg. Úgy számolunk, hogy 2021-ben az ősszel tudja fogad-
ni a térségből érkező megtermelt gyümölcsöket. 

Czeller Zoltán polgármester beszédében kiemelte, hogy „Jánoshalma” 
jövője most épül, és ez a jövő összefogással, együttműködéssel tartha-
tó össze.

Rideg László a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy az a projekt 
jó példa lehet arra, hogy a helyi lehetőségeket milyen jól ki tudja hasz-
nálni egy-egy önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy agrár logisztikai köz-
pontra a megye három települése pályázott. Közülük a jánoshalmi a leg-
nagyobb. Reményét fejezte ki, hogy ez fejlődik a legnagyobbá is, hiszen  
megy déli részén süt legtöbbet a nap, itt a legízletesebbek a gyümölcsök 
. Ez egy szenzációs hely és érdemes ezt tovább fejleszteni – fejezte be 

gondolatait Rideg László a Bács-Kis-
kun Megyei Közgyűlés elnöke. 

Bányai Gábor országgyűlési képvi-
selő elmondta: „2013-14 idején, még 
megyei közgyűlési elnökként kezdtem 
el Czeller Zoltán polgármester úrral 
tárgyalni Jánoshalma gazdaságfej-
lesztési céljairól. Egyik kiemelt szán-
dékunk az volt, hogy az egykoron mél-
tán híres Jánoshalmi gyümölcs-, zöld-
ség- és szőlőtermő tájait elkezdjük 
újjá építeni, fejleszteni, hiszen ebből 
fakadt a múltban Jánoshalma fejlő-
dése. Ez egy óriási vállalás részünk-
ről, melyhez a mai kor piaci követel-
ményeit figyelembe véve, szükséges 
a megfelelő infrastruktúra, a megfele-
lő tároló és feldolgozó bázis, egy érté-
kesítési központ. 

Fő célunk, hogy erről a termelők 
által működtetett „bázisról”, eljusson 
az egészséges, friss magyar gyü-
mölcs, akár feldolgozott formában is, 
a városi emberek asztalára.

Ennek a folyamatnak egyik fő állomásához értünk, hiszen ma Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöké, Czeller Zoltán polgármester és Takács István a kivite-
lező  Piramis Trade Bau Kft ügyvezetője közösen tették le az épülő agrá-
rlogisztikai központ alapkövét. Az épülő zöldség-és gyümölcsfeldolgozó 
üzem és hűtőház komoly lehetőségeket fog nyújtani a jánoshalmi és a 
környék gazdálkodóinak.

Ikor

Agrárlogisztikai Központ alapkövének letétele 
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Magyarország legnagyobb megváltozott munka-
képességűeket foglalkoztató állami tulajdonú tár-
sasága, az Erfo, Főkefe, Kézmű Közhasznú Non-
profit Kft. Jánoshalma és kistérségében toborzást 
indít üzemnyitási szándékkal megváltozott mun-
kaképességűek jelentkezését várja betanított 
munkás varrási tapasztalattal, varró, szabász 
és bőrdíszműves munkakörben. Jelentkezését 
várjuk telefonon a 0630/723 3042-es számon lehet, 
vagy e-mailen a hr@kezmu.hu címen lehet.

2020.09.17.
JÁNOSHALMA  
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Sajtóközlemény
Jánoshalma térségi szerepének erősítése  

a mezőgazdaságban
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005

A 201,7 millió forint európai uniós támogatás és önkormányzati saját forrás 
segítségével Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érdekében fejleszteni 
kívánja az ipari területen lévő üzleti környezetet. A város vezetése pályáza-
ti forrásból valósítja meg a zöldség – és gyümölcsfeldolgozó üzem létreho-
zását, ami a térség termőhelyi adottságaira, a  meglévő szaktudás bázisra 
építve komoly előrelépést jelent a város életében.  

A fejlesztés eredményeként létrejön egy 400 m2 alapterületű üzemcsarnok, 
amelyben korszerű technológiai gépek biztosítják a hatékony zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozást. Az üzemcsarnok épület kivitelezőjének kiválasztása 
megtörtént. A kivitelező vállalkozás a PIRAMIS TRADE BAU KFT. 

A fejlesztés célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó János-
halma Városi Önkormányzat a helyi vállalkozások, őstermelők számára a 
tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező üzemcsarnokot 
hozzon létre. A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az új vál-
lalkozások megjelenésével. Az építési beruházások mellett befektetés-ösz-
tönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást 
is meg kíván valósítani az Önkormányzat.

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-
1.1.2-16-BK1-2017-00005 azonosító számmal, „Jánoshalma térségi sze-
repének erősítése a mezőgazdaságban” elnevezéssel Jánoshalma Váro-
si Önkormányzatának a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik 
legfontosabb fejlesztése kapott zöld utat. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. 

2020. szeptember 23.
Jánoshalma Város Önkormányzata

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE JÁNOSHALMÁN TOP-1.1.1-15-
BK1-2016-00006 PROJEKT KERETÉBEN

Projekt azonosító: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006

Projekt helyszíne: Jánoshalmi Iparterület.

A kivitelező a Piramis Trade Bau Kft.

A projekt kezdete: 2017.06.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.11.27.
A Projekt összköltsége: 269 858 304 Ft. A projekt támogatása 
100 % -os finanszírozású.

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-
1.1.1-15-BK1-2016-00006 azonosító számmal, „Iparterület fejleszté-
se Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzatá-
nak a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik legfontosabb 
fejlesztése valósulhatott meg az elmúlt 3 évben. 
Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érdekében fejleszteni kívánta 
az ipari területen lévő ingatlanok által nyújtott üzleti környezetet. 
A fejlesztés célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó ön-
kormányzat a termelő-szolgáltató vállalkozások számára a tevékeny-
ségükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező ingatlant tudjon 
ajánlani. A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az új vál-
lalkozások megjelenésével. Az egységes területi kezelés mellett befek-
tetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment 
szolgáltatást és a megyei paktummal való együttműködést is megva-
lósult a pályázat keretein belül. 

A pályázat részletei:
- 552 méter hosszú kerítés építése,
- 14 221 m2 területen tereprendezés, humuszmentesí-

tés, inert hulladék mentesítés,
- térburkolat és belső útépítés 3.792 m2-en,
- 4 740 m2 zöldfelület rendezés,
- közmű hálózatok (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz és gáz) 

telken belüli kiépítése, meglévő hálózatba kötve 63 094 
m2 nagyságú területen az ellátás biztosítása,

- 2 838 m2 új aszfaltos út kiépítése,
- 956 m2 új zúzalékos út kiépítése,
- 632 méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető 

árok kiépítése,
- 382 méteres szakaszon térvilágítás, közvilágítás kiépí-

tése
- 1 db transzformátor állomás építése.

A város vezetése pályázati forrásból, 100 %-os támogatási intenzitás 
mellett valósította meg az ipari területek fejlesztését, amely szervesen 
kapcsolódik a szintén TOP-os forrásból támogatott Agrár Logisztikai 
Központ felépítéséhez, ami a térség termőhelyi adottságaira, a még 
meglévő szaktudás bázisra építve komoly előrelépést jelent a város 
életében. 

mailto:hr@kezmu.hu
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Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése 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 előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képzési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormány-
rendelet 1. sz. melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői munkakör. ( A 
szükséges szakképesítés vagy vizsga, a munkába állást követő legközelebbi idő-
pontban is megszerezhető)
Ellátandó feladatok:
- Közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
ellenőrzése, betartatása, az ezzel ellentétes tevékenység szankcionálása - Közte-
rület foglalási engedélyek kiadása - Közterületek jogszerű használatának ellenőr-
zése -Kiadott közút kezelői engedélyekben foglaltak ellenőrzése - Közreműködés 
a közterület, az épített és természeti környezet védelmében - Közreműködés a 
társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közbiztonság és közrend 
védelmében - Közreműködés az Önkormányzati vagyon védelmében -Közremű-
ködés az Önkormányzati rendezvények lebonyolításában, biztosításában
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Jogállásra, 
az illetmény megállapításár és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Önkormányzat rendeletei-
ben foglaltak az irányadók. 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, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz, a 2011. évi CXCIX törvény 5. sz. mellékleté-

ben foglalt adattartalommal
•	 végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
•	 nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni
•	 nyilatkozat, a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléshez való hozzá-

járulásról, illetve arról, hogy azokat a döntésben érintettek megismerhessék
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasziba Sándor nyújt, a 
+36304866471 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal címére törté-

nő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JH/7205/2020 
, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy
•	Elektronikus úton Kasziba Sándor részére a kaszibasanyi@janoshalma.hu 

E-mail címen keresztül
•	Személyesen: Kasziba Sándor, Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, 

Béke tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•	 Jánoshalma Város Honlapja - 2020. október 2.
•	 Jánoshalmi Hunyadi Népe - 2020. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu 
honlapon szerezhet.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 
műszaki, fejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jog-
viszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kor-
mányrendelet 1. melléklet 32. pont: Település-, terület- és vidékfejlesztési, 
település-üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
Közreműködik az Önkormányzat pályázatainak, építési beruházásainak előké-
szítésében és végrehajtásában. Közutak, járdák, csapadékvíz elvezető rend-
szerek állapotának ellenőrzése, javításainak, karbantartásainak koordinálása. 
Kapcsolattartás az Önkormányzat intézményeivel műszaki jellegű problémáik 
kezelésében. Képviselő-testület településfejlesztést érintő kérdéseiben előké-
szítő munka végzése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

műszaki, fejlesztési ügyintéző
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
helyi rendeletek, rendelkezések az irányadóak. az irányadók.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 Felsőfokú képesítés, magasépítő műszaki végzettség,
•	 közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•	 B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz, a 2011. évi CXCIX törvény 5. sz. 

mellékletében foglalt adattartalommal
•	 végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
•	 nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni)
•	 nyilatkozat, a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléshez 

való hozzájárulásról, illetve arról, hogy azokat a döntésben érin-
tettek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasziba Sándor nyújt, 
a +36304866471 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
JH/7206/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki, fejlesztési 
ügyintéző.

•	 Elektronikus úton Kasziba Sándor részére a kaszibasanyi@janoshalma.
hu E-mail címen keresztül

•	 Személyesen: Kasziba Sándor, Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, 
Béke tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•	 Jánoshalma Város Honlapja - 2020. október 2.
•	 Jánoshalmi Hunyadi Népe - 2020. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu 
honlapon szerezhet.
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A korábbi évekhez képest visszafogottabb volt az idei Jánoshalmi 
Napok rendezvénysorozat, azonban a programok színes gazdag kínála-
ta idén is sok érdekességet nyújtott az érdeklődők számára. 

AZ idei Jánoshalmi Napok a kialakult vírushelyzet miatt a korábbi-
nál szerényebben került megrendezésre. Egyrészt a résztvevők szá-
mát is korlátozni kellett a járványügyi előírásoknak megfelelően, más-
részt a helyszíneket is ennek megfelelően kellet megválasztani. Az első 
tervek szerint gazdagabb program volt betervezve, de a pandémia erő-
södése visszavetette ezt a lehetőséget, nem kis fejtörést okozva a szer-
vezőknek.

A rendezvénysorozat  szeptember .11-én pénteken kezdődött az Imre 
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban, ahol a Mindentudás "Egye-
teme” - előadássorozat részeként A hetedik művészet gyerekkoráról Nik-
lii Károly előadását hallgathatták meg az érdeklődők. 

A fiatalokat este az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárba a 
Ifjúsági tér - 400 Wattos klub várta.

Még ugyan ezen az estén a zenekedvelők a Szent Anna templom-
ban Magda Dávid orgonaművész koncertjét hallgathatták meg. A váro-
sunkban már többször megfordult zeneszerző, orgonaművész  a ,,Nyi-

Jánoshalmi Napok 2020
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tott templomok éjszakája” továbbá a Jánoshalmi Napok nyitónapja alkal-
mából neves szerzők művein kívül saját szerzeményeit is megszólaltat-
ta. Köszönjük ezt a gyönyörű hangversenyt. 

Szombaton kora délután a gyerekeket és fiatalokat a Szálláshely és 
Irodaházba Jánoshalmi Méta Téma  csoport várta a közös sportolásra.

Szombat délután a a városunk Főtéren a színpadon az Új Pávakör, 
a Mezei Csokor énekesinek és a  Pöndölösök Citerazenekar műsorát 
tekinthették meg az érdeklődők.  

Ezzel párhuzamosan volt Jánoshalmi Mentőállomás interaktív bemu-
tatója, a a Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum,  Szakképző Iskola és 
Kollégium bemutatkozása, valamint a Jánoshalmi Kistérségi Egészség-
ügyi Központ, Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmérés, valamint a e. 
(vércukor-, testzsír-, vérnyomásmérés, tanácsadás), valaminta a vásári 
forgatag

Őket követte este az idei sztár vendég: Hevesi Tamás fellépése

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár udvarán késő ese-
te Disco - PartyShakers Birthday Fest 2020 címmel discoparti várta a 
fiatalokat. Felléptek Bruno x Spacc - Jauri - The UnicornisDi -Harnoczi 
- Chris Cole – Leon Jr.

Vsasárnap délután a Szent Anna templomban délután Dr. Bábel 
Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek által bemutatott bérmálási szentmise 
zárta a rendezvénysorozatot. 
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2020.09.17.
JÁNOSHALMA  
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Sajtóközlemény
„Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem”

TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010

A 119 millió forint európai uniós támogatás és önkormányzati forrás segít-
ségével a város belterületének védelme érdekében, az elmúlt évek belvizes 
időszakai ismeretében feltárásra kerültek azok a területek, amelyeket a kivi-
telezés első ütemében szükséges fejleszteni. 

A beruházás célja Jánoshalma város belterületén a meglévő csapadékvíz 
hálózat fejlesztése. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédel-
mi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűntek, a csator-
nahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes a település érintett részének 
vízelvezetését ellátni. A település csapadékcsatornázása úgy került kialakí-
tásra, hogy belterületéről a csapadékvíz összefüggő vízfelület kialakulása 
nélkül tudjon összegyülekezni. A település területéről nyílt árkok segítségé-
vel jut el a csapadékvíz a felszíni befogadóba.

A fejlesztett csapadékvíz csatorna hossza: 3.462 fm.

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-2.1.3-
16-BK1-2017-00010 azonosító számmal „Jánoshalma belvíz elvezetése I. 
ütem” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzata 119 millió forint tá-
mogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
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MEGHÍVÓ
„HELYŐRSÉGI EMLÉKHELY” 

AVATÁSÁRA
 A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület  

szervezésében 

2020. OKTÓBER 30-án (PÉNTEK)
a Jánoshalmán diszlokált alakulatok tiszteletére  

„HELYŐRSÉGI EMLÉKHELY” kerül felavatásra

 HELYSZÍNE – BÉKE TÉR  
A rendezvény fővédnöke  

Dr. Benkő Tibor Magyarország Honvédelmi Minisztere
PROGRAM :

 10,30 -11,00 – térzene, vendégek megérkezése  
                               ( Honvédelmi Miniszter fogadása )
   11,00 - Himnusz 
               Résztvevők köszöntése
               Műsor
               Megemlékezés a helyőrség alakulatairól
              „HELYŐRSÉGI EMLÉKHELY” felavatása és felszentelése
               Koszorúzás
               Tüzérinduló
               Szózat
               Katonai „Takarodó”
Az eseményre mindenkit tisztelettel várunk.

               Czeller Zoltán                  Györgypál Csaba nyá. alezredes
              polgármester                         BJHNYE elnöke

Megyei elismerés

Huszonhat éve adják át a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elisme-
réseit a legkiválóbb teljesítményt nyújtóknak. Több térségbeli kiválóság 
vehetett át elismerést a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén. 
A Kalocsán megrendezett eseményen Bács-Kiskun Megye Gazdaságá-
ért Díjban részesült a Renner Bt. 

Városunk egyik meghatározó családi vállalkozását Dr. Rennerné dr. 
Radvánszki Anikó és dr. Renner Tamás képviselték a megyei ünnep-
ségen.



10. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. októberJárási Hivatal hírei
Sikeres volt járásunkban a nyári diákmunka program

A Kormány 2020-ben is meghirdette a nyári diákmunka progra-
mot, Bács-Kiskun megyében mintegy 174.466.250 Ft ált ren-
delkezésre a program végrehajtására. Ennek keretében a  
16-25 év közötti nappali tagozatos diákok kaphatnak munkalehetőséget, 
elősegítve a korai munkatapasztalat megszerzése mellett a jövedelem-
szerzés lehetőségét is.

A projektben a települési önkormányzatok és az önkormányzati fenn-
tartású intézmények mellett, a mezőgazdaság, a vendéglátás, valamint 
turizmus területén működő vállalkozások esetében is támogatható a diá-
kok legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása. A programban azok a nappa-
li tagozatos diákok vehettek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor 
már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor 
még nem múltak el 25 évesek.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzett-
séget igénylő munkakör esetében 157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget 
nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeget lehe-
tett figyelembe venni, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociá-

lis hozzájárulási adó. 
Az önkormányzatok esetében százszázalékos támogatás, - legfeljebb 

két hónapra – volt adható, július 01. és augusztus 31. között, maximum 
napi hat órás időtartamra. A vendéglátásban, mezőgazdaságban illet-
ve turizmusban a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
együttes összegének 75 százaléka került megtérítésre, a fennmaradó 
bérköltséget a foglalkoztatónak kell viselnie.

Az önkormányzatoknak és a vendéglátásban, mezőgazdaságban illet-
ve turizmusban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kellett 
benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási 
hivatal foglalkoztatási osztályánál regisztrálhatták magukat.

Jánoshalmi járás területén 72 fiatal került be a „Nyári diák munka 
2020” központi programba.  Járási Hivatal 19 munkáltatóval szerződött a 
program végrehajtása érdekében 9.835.676 Ft összegben. A foglalkoz-
tatott diákok a következő munkákat végezték: adminisztráció, gyermek-
felügyelet, kisegítő feladatok.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a sza-
bályokat betartva védekezünk, ezért szeptember 21-től léptek életbe az 
újabb, már bejelentett védelmi intézkedések. A részleteket a Magyar 
Közlönyben megjelent kormányrendeletek tartalmazzák.

Szeptember 21-től tehát kötelező a megfelelő maszkviselés már nem 
csak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevá-
sárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közönség 
által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézmé-
nyekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is.

A megfelelő maszkviselet azt jelenti, hogy a maszknak el kell fednie 
a szájat és az orrot is. Fontos változás az is, hogy valóban maszkot kell 

viselni, nem elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat. 
Ugyancsak ekkortól lépett életbe PCR-tesztek hatósági ára, valamint a 

zenés, táncos rendezvények, a vendéglátó üzletek és szórakozóhelyek 
esetében a 23 órás nyitvatartási korlát. Természetesen továbbra is fenn-
marad az 500 fő feletti rendezvények tilalma.

A kormány döntése értelmében október 1-jétől életkortól függetlenül 
bárki igényelheti ingyenesen az influenza elleni védőoltást.

A maszkviselési kötelesség be nem tartása szigorúbb szankciókkal jár. 
A tömegközlekedési eszközről leszállítható az, aki nem visel maszkot, és 
emellett akár 50 ezer forintra lesz bírságolható. Még szigorúbb lehet a 
büntetés, ha az illető együttműködése hiányában megzavarja a közössé-
gi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdemé-
nyezni és elzárással is büntethető.

A maszkviselési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat - az üzle-
tek, a mozik és a bevásárlóközpontok esetében a kereskedelmi hatóság, 
minden más helyen a kormányhivatal, a rendőrség pedig bármely hely-
színen ellenőrizheti. A maszkviselés betartása az üzletek, bevásárlóköz-
pontok mozik üzemeltetőinek felelőssége is. 

Ha az üzemeltető azt észleli, hogy valaki nem hord maszkot, akkor a 
jogsértő személyt a maszkviselésre felszólíthatja, ha az illető ennek elle-
nére sem vesz fel maszkot, akkor távozásra kell felszólítani és kiszolgá-
lás is megtagadható tőle. Az üzemeltető csak akkor büntethető, ha sem-
mit nem tesz a jogsértés ellen. Ez esetben a kereskedelmi hatóság az 
ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján több fokozatban 
szankciót szabhat ki az üzletre is. Első alkalommal figyelmeztetést alkal-
maz, második alkalommal 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bír-
ságot szab ki, harmadik alkalommal az üzletet, illetve a helyiséget leg-
alább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Testhőmérséklet-mérés az Iskolákban és óvodákban
Október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szakképző intézményekbe az 

ott dolgozók és a tanulók csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be. 
Lázas gyermeket azonnal el kell különíteni és a szülőt értesíteni.  A 

gyermeket az óvodába, iskolába kísérő szülő illetve más nagykorú sze-
mély intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be, ha 
az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot visel.

A szórakozóhelyekkel kapcsolatos szabályok
Szeptember 21-től a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig 

lehetnek nyitva és továbbra is érvényben marad az 500 fős létszámkor-
lát. A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendez-
vény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkal-
mi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a ren-
dezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkozta-
tott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt, és az legfel-
jebb 23.00 óráig tarthat.

Szeptember 21-től hatósági árasak a  PCR-tesztek
Az önköltséges PCR-tesztek hatósági ára 19.500 Ft. Itt fontos tudni, 

hogy Magyarországon a szeptember 20-ig közel 600 ezer PCR-tesztet 
végeztek, ezek döntő részét teljesen ingyenesen, az állam költségére.  

2020. szeptember 21-től életbe léptek az új védelmi intézkedések
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•	 Korlátozható az ügyféltérben lévő ügyfelek száma az 
ügyfelek közötti 1,5 méteres távolság betartásának ér-
dekében.

•	 Kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat 
az ügyféltérben.

•	 Az ügyféltérben kötelező szájat és orrot eltakaró maszk 
viselése. 

Kérjük és köszönjük az együttműködést! 
Vigyázzunk egymásra!

Három járás foglalkoztatási 
együttműködése 

A jánoshalmi, kiskunhalasi és bácsalmási járások foglalkoztatási 
együttműködését biztosító program aktuális helyzetét és eredményeit 
mutatták be 2020. szeptember 16.-án Jánoshalmán a térség polgármes-
tereinek és munkáltatóinak. 

A 2018 tavaszán indult TOP-5.1.2.-16-BK1-2017-00004 „Bácsalmási - 
Jánoshalmi-Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, part-
nersége” projekt keretében megvalósuló együttműködés a három járás 
foglalkoztatási és képzési összefogását tűzte ki célul. 2020. augusztus 
végéig több száz embert vontak be a munkaerő piaci programba. 

A rendezvényen Czeller Zoltán, Jánoshalma város polgármestere 
mondott köszöntőt, a három járásra kiterjedő projektet és eredménye-
it a konzorcium elnöke Németh Balázs Bácsalmás város polgármeste-
re mutatta be. 

Mészáros Pongrác a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetője a rendezvényen ismertette a projekt jánoshalmi járásban 
elért eredményeit. A projekt célcsoportjaiból legkedvezményezettebb cél-
csoportba tartoznak az alacsony iskolai végzettségűek, 50 év felettiek, 
a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.  A program a bevonha-
tó személyek munkaerő-piaci versenyképességét és elhelyezkedési esé-
lyeit növeli a személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez 
és igényekhez igazodó, egymással összehangolt szolgáltatásokkal és 

TÁJÉKOZTATÁS  KORONAVÍRUS 
JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGŐ 

SZABÁLYOKRÓL: 

A potenciális koronavírus-fertőzötteknél a háziorvos, a kórházak illetve 
járványügyi hatóság által elrendelt PCR-tesztek továbbra is ingyenesek. 

Fizetnie tehát kizárólag csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy 
dönt, hogy szeretne tesztet csináltatni vagy külföldről hazatérve 2 db 
negatív PCR-teszttel mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól. 
Az egészségügyi szolgáltató erre legfeljebb 19. 500 Ft-os árat számolhat 
fel, amely magába foglalja a mintavétel és a vizsgálat árát is, és ezen túl 
semmilyen kiegészítő költség nem számolható fel.

(Kormányzati Tájékoztatási Központ)

támogatásokkal. Munkáltatók részére nyújtható foglalkoztatási támoga-
tás lehetőséget teremtett az álláskeresők létszámának csökkenésére a 
munkaerő-piaci körzetben.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

megtorpant a vállalkozásod lendülete,
jó lenne időnként valakivel konzultálni, 
szívesen tanulnál mások példájából,
tudod, mi a célod, de nem tudod hogy
érd el azt,

Ha

Vállalkozol?- Akkor ez
neked szól!

a Személyes Vállalkozói Mentorprogramban
van a helyed!*

2020. október 07.-én 

17:30-18:30 között 

megynyitjuk a virtuális kapukat és bemutatjuk a programot
az érdeklődőknek. Mentorok és mentoráltak, gyakorló

vállalkozók osztják meg veled a tapasztalataikat.

Az eseményen és a Mentorprogramban való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött.  

*Várunk, ha vállalkozásod székhelye Budapest és Pest megyén kívül található!

 Online
Nyílt nap

További információ a Mentorprogramról:
www.vallalkozztudatosan.hu

akkor

Regisztrálok
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Diploma mentő angol és német nyelvtanfolyam

2020. 01.07 én indult az angol kezdő, angol haladó, és német nyelvtanfolyam. A tanfolyam célja: a nyelvvizsga hiányában „bent ragadt” diplomák 
megszerzésének elősegítése volt. A résztvevők 120, és további 60 órában tanulhatják az idegen nyelvet, mellyel ingyenes felkészítést kapnak a 
középfokú nyelvvizsgára.

30 órás angol beszédcentrikus nyelvtanfolyam

A diplomamentő nyelvtanfolyamok indításakor nagy igény 
merült fel az ingyenes, kezdő, beszédcentrikus 
angol nyelvi képzésre. A jelentkezők nagy 
száma miatt, az oktatás 3 csoportban 
indult, melyek a nyár végén sikeresen 
zárultak. Többen szerették volna a kezdő 
szintű nyelvtudásukat továbbfejleszteni, 
így szeptemberben részükre újabb 
30 órás beszédcentrikus angol 
nyelvtanfolyamot indított a projekt.

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú 
„Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk.” 

– Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben című projekt keretében megvalósuló I 

NGYENES NYELVTANFOLYAMOK

Online toborzási eseményünkkel a magyar és az EU/EGT polgárokat kíván-
juk összekapcsolni állásokkal és olyan magyar vállalatokkal, amelyek képzett 
munkatársakat és motivált tehetségeket keresnek.
Nyitott pozíciókat fog találni a következő ágazatokból:

• IT, kommunikáció, technológia,
• pénzügyi szolgáltatások, üzleti adminisztráció,
• Mérnöki helyek, autóipar, termelés,
• Shared Service szolgáltatók, ügyfélszolgálatok,
• Egészség & biotechnológia,
• Hotel, turizmus, vendéglátás,
• Kereskedelem & szállítás.

Álláskeresőként Magyarországon vagy más EU/
EGT országokban tartózkodik?

Regisztráljon a toborzási eseményünkre és találja meg új foglalkoztatá-
si lehetőségeit és boldogságát az EURES-sel! Lépjen kapcsolatba szabad 
pozíciókat kínáló munkaadókkal. Jelentkezzen szabadon megpályázható 
álláslehetőségekre, amelyek illeszkednek a tudásához, majd ne felejtsen el 
részt venni az eseményen.
Legyen biztonságban és virágzásban, díjmentesen, saját otthonában.

Munkaadóként magyarországi vállalatot képvisel?

Ön is visszatérhet a pályára az EURES-sel! Regisztráljon és töltse fel céges 
információit. Ossza meg állásajánlatait és találkozzon a legjobban Önökhöz 
illő jelöltekkel - nagyon egyszerűen bármiféle költség nélkül. Számíthat ehhez 
még a teljes támogatásunkra, igényeikhez igazított útmutatásunkra a tobor-
zás, előválogatás, foglalkoztatási információk és minden kapcsolódó munka-
erő-mobilitási kérdésben.

Az EURES-hálózat mindig készen áll, hogy segítsen Önöknek. 
www.europeanjobdays.eu 
Vésse fel a naptárba és  térjen VISSZA A PÁLYÁRA!
Regisztráljon még MA és 
álljon készen egy WOW-ra!
A részvétel mindenki számára ingyenes. 
Mint mindig.

VISSZA A PÁLYÁRA Magyar Állás Nap
BACK ON TRACK Hungárián Job Day

Elvesztette munkáját? Vagy kész váltani?  Mit szólna ahhoz, hogy VISSZA A PÁLYÁRA?
Találja meg következő munkahelyét online a VISSZA A PÁLYÁRA Magyar Állás Napon2020. október 8-án 10:00 és 16:00 óra között.

http://www.europeanjobdays.eu
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Az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 
projektből megvalósuló 

2020. évi civil közösségi programok
I
dén Jánoshalma Városi Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 
azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk.” 
– Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt 
keretében támogatta az alábbi civil szervezetek programjait:
Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete

Téli esték előadássorozat: A jánoshalmi és környékbeli mozgáskorlátozot-
tak számára ismeretterjesztő előadások kerültek megszervezésre, melynek 
témái az alábbiak voltak: Mozdulj az egészségedért!, Testi lelki harmónia 
kialakítása, Étkezéssel a magas vérnyomás megelőzésért.

Jánoshalmi Gazdakör

Borverseny és borbál: A Felsőbácskai Borok Nemes versenyét rendezte 
30. alkalommal a Jánoshalmi Gazdakör. A borok zöme Jánoshalma és kör-
nyéki borászoktól származik, de szép számmal jelentek meg a vajdasági 
borok is. Idén összesen 142 bor versenyzett fehér, rozé, vörös és gyümölcs-
bor kategóriában. A verseny a borminták begyűjtésével kezdődött, majd bor-
bírálat, végül eredményhirdetés következett. Az esemény zárásaként Borbál-
lal ünnepeltük a nyerteseket.

Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete

Lovas napok: A 13. Lovas nap valósult meg idén az egyesület szervezé-
sében. A fogathajtó versenyen délelőtt a Jánoshalma Kupáért, délután az 
Ádám Gyula Emlék Kupáért versenyeztek. A versenyekre 6 hintóval nevez-
tek a résztvevők és több kategóriában megmérették magukat, valamint a 
lovaikat.

Nordic Walking csoport

Nordic Walking: A program 
szervezett lehetőséget bizto-
sít a természetben kirándul-
ni, mozogni vágyók számára. 
Rövidebb és hosszabb túrá-
kat is szerveznek a közeli 
településekre, valamint távo-
labbi helyekre, mint például 
Óbányára vagy a Sötét völgy-
be (buszos odautazással). A 
csoport nyitott, minden csat-
lakozni vágyót szeretettel vár-

nak! Jelentkezni Horváthné Csillag Erzsébet 
Facebook profilján lehet.
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Harangfordítás 2020

A SZent Anna templom  685 kg-os Boldogságos Szűz Mária-közép-
harangját Szlezák László aranykoszorús harangöntő mester készítette 
Budapesten, 1937-ben. Az azóta eltelt évtizedek során mélyen kiütötte a 
nyelv a harang ütőgyűrűjét, ezért az öntvény repedését megelőzve, szük-
ségessé vált a harang elforgatása. A munkálatokat Csizovszki László és 
Szilágyi József egyházközségi képviselők valamint Tomaskovity Sza-
bolcs diakónus végezte 2020. szeptember 22-én.

Végezetül álljon itt a harang feliratának részlete:
"Kik itt lenn küzdenek, sírnak, porlanak:
nevükben kér, dicsér és áld e harang.
Tied e nép és munkás otthona,
Légy Jánoshalma hű Nagyasszonya..."

Képek és beszámoló: Tomaskovity Szabolcs diakónus

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 
projektből megvalósuló 2020. 
évi civil közösségi programok

Idén Jánoshalma Városi Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 
azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk.” – 
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt kere-
tében támogatta a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület alábbi programjait:

Generációk a moziban: A magyar filmek népszerűsítése érdekében az egye-
sület szervezésében és székhelyén 12 alkalmas előadássorozat valósult 
meg. A filmes tudnivalókat, adatokat, érdekességeket Nikli Károly médiata-
nár adta elő, valamint a filmhez kötődő kor történelmi-, politikai-, gazdasági-, 
társadalmi viszonyait Fajszi Ferenc tanár úr mutatta be.

Generációk a tudás fája alatt 12 alkalmas ismeretterjesztő előadássorozat 
a „Tudás legyen közkincs”
jeligével. A program további alkalmai: Filmnyelv-formanyelv 1. - Téma, kép-
sík, keret, kompozíció 2020.10.02.; Filmnyelv-formanyelv 2. - Objektív, 
kameraállás, kameramozgás 2020.10.09.; Filmnyelv-formanyelv 3. - Vilá-
gítás, hang 2020.10.16.; Filmnyelv-formanyelv 4. - Díszlet, kellék, jelmez, 
maszk 2020.10.23.; Filmnyelv-formanyelv 5. - Színészvezetés, montázs 
2020.10.30.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak az előadásokra! Helyszíne: Honvéd 
Kaszinó Kulturális Egyesület előadóterme, Jánoshalma, Molnár János u. 3. 
I. emelet (volt Diákotthon épülete). 

Generációk a számítógép előtt: Kezdő és haladó szintű 12-12 alkalmas szá-
mítástechnikai tanfolyam. A COVID-19 járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében a haladó tanfolyam online, zárt Facebook csoport keretében való-
sult meg. Akit érdekelne, de lemaradt a haladó 
csoportról Nikli Károlytól kérhet hozzáférést 
az online előadásokhoz: nikli.karoly.tan-
folyam2020@gmail.com e-mail címen. 
A kezdő tanfolyam alkalmai hétfőn és 
szerdán 17 órától kezdődnek az Imre 
Zoltán Művelődési Központ és Könyv-
tár épületében.

mailto:nikli.karoly.tanfolyam2020@gmail.com
mailto:nikli.karoly.tanfolyam2020@gmail.com
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Az EFOP -3.1.6-16-2017-0047 -es számú SZELFI - Szolgálat az elfo-
gadásért elnevezésű Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
által elnyert pályázat keretében 2020.09.07-én PSZELFI Előadássoroza-
tunk első állomására hívtuk a járás óvodapedagógusait és az érintett szü-
lőket. A téma a tankötelezettséggel kapcsolatos változások voltak. Két 
előadást hallhattak a jelenlévők. Az egyik a törvényi változásokról és az 
tankötelezettség megkezdése alóli felmentés lehetőségeiről, a második 
az iskolaérettség kritériumairól szólt. Elég sokan megtiszteltek Bennün-
ket a jelenlétükkel, melynek nagyon örültünk. A járványügyi helyzetnek 
megfelelően kértük a maszk-használatot és a kézfertőtlenítést, valamint 
a termet is úgy rendeztük be, hogy távolságot tudjunk tartani egymástól.

A köznevelési törvény értelmében minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31.napjáig a hatodik életévét betölti, tanköteles-
sé válik. A tankötelezettség megkezdése alól az Oktatási Hivatal a szü-
lő kérésére egy évre felmentést engedélyezhet. A szülő kérelmét az 
iskolakezdés évében január 15-ig nyújthatja be a Hivatalhoz. Ha a Hiva-
tal úgy ítéli meg, hogy különleges szakértelemre van szüksége a meg-
alapozott döntés meghozatalához, akkor szakértőt vesz igénybe, mely a 
törvény szerint a szakértői bizottság lehet. Itt a járásban a mi tagintézmé-
nyünket jelölik ki. Az Oktatási Hivatal honlapján majd elérhető lesz egy 
felület, melyen a kérelmet kell kitölteni, kinyomtatni és postán beküldeni. 
Fontos a dátum betartása, mert késedelem esetén már elutasításra kerül 
a kérelem, akkor a gyermeknek mennie kell iskolába. Akármilyen dön-

tés születik, az később nem módosítható. Ha kap a gyermek felmentést 
egy évre, akkor még egy évig óvodába kell járnia. Kivételes esetekben a 
szakértői bizottság saját hatáskörében is megadhatja a felmentést. Ilyen 
eset, ha a gyermek már korábban BTMN státuszú vagy SNI diagnózis-
sal rendelkezik, és fejlesztést kap az óvodában. Az előadásban nagyobb 
részt erről volt szó. Próbáltam képekkel és számokkal is illusztrálni, érhe-
tővé tenni a változás lényegét és a lehetőségeket.  Az előadás után kér-
dezhettek a témával kapcsolatban.

A második előadás „ Mikor 
válik iskolaéretté gyermekünk?” 
címet kapta. Ebben betekintést 
nyertek a hallgatók a gyermekek 
biológiai, pszichés és szociális 
érettség jellemzőibe, így köny-
nyebben tudnak majd döntést 
hozni az iskolakezdést illetően. 
Kérdéseket itt is meghallgattuk 
és válaszoltunk rájuk. A prog-
ram végén egy nagyon tartal-
mas szakmai beszélgetés bon-
takozott ki. 

Felajánlottuk a jelenlévőknek, 
hogyha további kérdésük vagy 
olyan esetük van az óvodában, 
akkor azt személyesen vagy 
telefonon meg tudjuk beszélni.

A diasorokat másnap elküld-
tük az intézményeknek.

Még tervezünk előadásokat 
tartani logopédia és gyógytest-
nevelés témakörben az idén, 
ha a járványügyi helyzet meg-
engedi.

Ágoston Ildikó
tagintézmény-vezető

Bács - Kiskun Meggyei Peda-
gógiai Szakszolgálat 

Jánoshalmi Tagintézménye

Egy előadás margójára 

Szeptember a Biztos Kezdet 
Nyitnikék Gyerekházban
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A Gyerekház dekorációját felváltották az őszi barnás-, sárgás- és 
vöröses árnyalatok. Az elmúlt időszakban elbúcsúztunk a bölcsődé-
sektől, és az óvodásoktól, szeptembertől azonban folyamatosan érkez-
nek hozzánk újabb kispajtások.  Ebben a hónapban gomba-, - csiga, - 
alma, - mókus és „süni hetet” tartottunk. Szeptember 18-án, Kéleshal-
mára látogattunk az erdei óvodásokkal. A gyerekek nagy örömére, egy 
tartalmas, szép délelőttöt tölthettünk a szabadban. Gyűjtögettünk, sétál-
tunk, énekeltünk, játszottunk, ebédre pedig finom kenyérlángos ehet-
tünk. Szeptemberben is sokat tornáztunk, gyurmáztunk és báboztunk 
is. A hónap végén, pszichológusunk, Dr. Kinigopulos Márta választ adott 
a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseire.

Továbbra is szeretettel várunk minden babát és anyukáját 0-3 éves 
korig a „Nyitnikék Gyerekházba”!

Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440

Márti néni és Niki (néni)

Lippai-Ádám Nikolett W
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Erdei Óvoda

Az idei év szeptemberében is megrendezésre került Kéleshalmon az 
Erdei Óvoda nyitónapja. Szeptember 18.-án, pénteken ünnepeltük a 
hagyományokkal rendelkező Erdei Óvoda 10 éves jubileumát. Minden 
évben óvodánk nagycsoportosai vesznek részt ezen az eseményen. A 
gyerekek busszal utaztak Kéleshalomra. A délelőtt ünnepélyes megnyitó-
val kezdődött. A rendezvény főszervezője Molnárné Túri Mária óvodape-
dagógus, aki óvodánk környezeti munkaközösségének vezetője. A meg-
hívott vendégek közül a kéleshalmi óvoda nagycsoportosai, volt óvoda-
vezetőnk Mikó Mária, a Nyitnikék gyerekház valamint Kéleshalom alpol-
gármester asszonya vettek részt. A gyerekek fogadalmat tettek, hogy ter-
mészetvédő óvodások lesznek, ezt követően minden csoport jellel ellá-
tott emlékszalagot kötött az Erdei Óvodás zászlóra. Ezután az óvónők 
feltűzték a kitűzőket a gyerekeknek és együtt énekeltünk, körjátékoztunk. 
Fogadalom tétel után közösen játszottunk, a gyerekeknek az erdőből kel-
lett zöld, fehér és barna színű „kincseket” gyűjteni, amit fehér lepedők-

re helyeztünk és összehasonlítottuk melyik színből van legtöbb az őszi 
természetben. Ezután csoportonként felfedeztük a falut. Megnéztük a 
templomot és a falumúzeumot. Célunk, hogy természeti környezetben, 
óvodapedagógusok irányítása mellett a gyerekek tapasztalathoz juttatá-
sa élményszerű, komplex cselekvéseken keresztül történjen. E módsze-
reket a Gyermeklánc Óvoda nevelőközössége kiemelt értékként kezeli, 
hiszen elengedhetetlen mindennapjainkban a fenntarthatóság és a kör-
nyezettudatos szemlélet. A délelőtt zárásaként a gyerekek frissen készí-
tett, kemencében sült kenyérlángost fogyasztottak, Molnár Erzsébet és 
segítői, valamint a Royal Sütőipar jóvoltából. Sok szép élménnyel tértünk 
vissza óvodánkba!

„A természet-valóság. Egyszerűen-van. Árad. Tanít. Tanít, hogy len-
ni, élni jó.”

Szűcs Nóra
Óvodapedagógus
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Úgy gondolom, kihívásokban az 
idei tanévben sem fogunk majd 
szűkölködni. Fel kell készülnünk a 
járványhelyzettel való együttélésre, 
és mindent meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy fenn tudjuk tarta-
ni a tantermi oktatást. Fel kell mér-
nünk, és pótolnunk kell azokat a 
hiányosságokat, amelyek az elmúlt 
tanév digitális tanrendje alatt kelet-
keztek. Készen kell állnunk arra az 
estre is, ha netán mégis otthon kell 
majd maradnunk. 

Az infrastrukturális pályázatunk 
a finiséhez ért, már csak a hatósági 
és a használatba vételi engedélye-
ink hiányoznak, és várjuk azokat az 

eszközöket, amelyekkel az új szárnyat és az udvart és a közösségi teret 
rendezzük be, hogy aztán birtokba vehessük mindannyiunk örömére. 
Nem csak arra vagyok büszke, hogy 21. századi külsőt kapott iskolánk, 
hanem arra is, hogy egy szakmailag felkészült, hivatása iránt elhivatott 
tantestülettel együtt dolgozhatok. Olyan kollégákkal, akik a mindennapi 

munka mellett hajlandóak voltak 
az elmúlt két évben olyan irányú 
szakmai továbbképzéseken részt 
venni, melyek segítségével képe-
sek továbbfejleszteni módszerta-
ni tárházukat, és ez által olyan 
iskolát teremteni, ahová a gyer-
meknek valóban élmény járnia, a 
tanulás játék és öröm forrása. 

Köszönöm a szülőknek, hogy 
kitartottak és segítettek bennün-
ket a kényszerűen bevezetett digi-
tális tanrend idején, beigazoló-
dott, hogy mi valóban egymás 
szövetségesei vagyunk. Köszö-
nöm az újdonsült elsőseink szü-
leink, hogy bizalmukkal megtisz-
teltek bennünket, és gyermekük számára leginkább megfelelő iskolát, 
azaz minket választottak. Biztosíthatom Önöket, jó döntést hoztak. Sike-
res együttműködést kívánok mindannyiunk számára és sok kitartást az 
előttünk álló tanévhez.

Balázsics Zoltán 

Igazi őszi hangulattal kezdődött az idei tanév. Az Apródsuliból sok 
ismerős arcot fedeztünk fel, ők otthonosan vették birtokukba osztályter-
meiket. 

A járványügyi helyzet miatt a tanévnyitó ünnepségen csak az első-
seink vettek részt a díszteremben. Rátermetten mondták el az óvodá-

ból hozott verseiket, majd fogadalomtétellel erősítették meg a Hunya-
di Iskolához tartozásukat, melyet felsőbb évfolyamos társaik az osztály-
termeikben hallgattak. Régi hagyomány iskolánkban, hogy ilyenkor egy 
ceruzával és füzettel ajándékozzuk meg a kisiksolásainkat. Ennek most 
is nagy sikere volt.

Első nap az iskolában

Tanévkezdő gondolatok
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Az első tanítási nap, társakkal és tanítókkal, játékkal valamint az isko-
la épületének és rendjének megismerésével telt. 

Arra törekszünk, hogy a kíváncsi és érdeklődő tekinteteket a tanulás 
elsajátításának élményével gazdagítsuk.

60 éve annak, hogy a Bajai Tanítóképző Intézet 26 ifjú tanítót indított 
útjára a nagybetűs ÉLETBE.

2020. szeptember 7-én, 60 év után, újra ezek között a falak között, nem 
kis ünnepélyes megilletődöttséggel gyűltek össze, hogy 60 éve megszer-
zett oklevelük alapján Gyémánt Diplomáikat átvegyék, a volt Bajai Tanító-
képzős osztályukból hatan.

 Köszönöm a Főiskola vezetőinek a Jubileumi Ünnepséget, s a Gond-
viselésnek, hogy lehetővé tette részvételüket.

Igen, az ünnepeltek között köszöntötték apukámat, KUBATOV SÁN-
DORt is.

1955-től 1959-ig - a kemény osztályharc időszakában - voltak az Alma 
mater gyermekei, diákjai.

 A képzés befejezése után az első gyakornoki éveket a hergyevicai 

tanyai iskolában kezdte meg apukám, ami örökre meghatározta a taní-
tói pályafutását. Az 1959. évi Tanítói vizsgája után Jánoshalmán kezdett 
tanítani. Ide is költözött a családjával, és itt élünk azóta is. A helyi általá-
nos iskolának volt 42 évig a tanítója, majd ének tanára. Ezekre az évekre 
mindig boldogan emlékezik vissza.

Öregedésével fizikai és intézményi lehetőségei változtak, csökkentek 
ugyan, de szakmaszeretete, és a pedagógus pálya iránti elhivatottsága 
változatlan, s igyekszik ezt utódainknak, a következő generációknak is 
átadni, átsugározni, örökíteni. 

A megkapott Gyémánt Diploma is erre kötelezi, és ezt szívesen is teszi. 
Adja a Gondviselés és a körülmények, hogy ezt még sokáig tehesse, 

szerető családja körében.
Kubatov Ágnes

Kosztolányi Dezső: 
Tanár az én apám

Tanár az én apám. Ha jár a vidéki
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét,
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok,
elmúlt életükre emlékezve, lassan
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók,
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek,
írnokok, katonák, s olykor egy országos
képviselő is. Mert nagy az én családom.
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig,
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk.
Mikor vele megyek, fogva öreg karját,
vezetve az úton, a szívem kitágul,
s szívek közt énekel elhagyatott szívem.
Az én édesapám az emberek apja,
s én az emberek testvére vagyok.
 

Kedves Sanyi bácsi!

Engedd meg, hogy a Hunyadi iskola 
nevelőközössége nevében szívből gratu-
láljak a frissen kapott gyémánt diplomád-
hoz. Kívánunk sok örömet és jó egészséget 
gyermekeid és unokáid körében.

Balázsics Zoltán
igazgató

Gyémánt Diploma a Tanító Úrnak
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A hosszúra nyúlt tavaszi-nyári szünet után többen is igyekeztünk 
kihasználni a meleg  szeptemberi időjárást egy kis osztálykirándulás 
megszervezésére. Így volt ez a hatodikosok esetében is. 

Erre a célra kiváló helynek tűntek Borota-Szentkata erdei, homokos 
lankái és a tanya, ahol „letáborozhattunk”. Tanítványaimmal hol kerékpá-
ron, hol azt tolva, hol pedig lóháton szerettük volna felderíteni a környék 
szépségeit.  Igyekezetünk nem volt hiába, hiszen összesen 22 kilométer-
nyi utat tettünk meg, mindössze néhány óra leforgása alatt. Szerencsére 
az energia utánpótlás paprikáskrumli és palacsinta formájában érkezett 
meg, amit hálásan köszönünk Istvánnak és Marikának! 

Reméljük, bőven lesz még alkalmunk a körülmények ellenére is kirán-
dulni, vagy csak egyszerűen együtt lenni, minőségi időt eltölteni. 

Zámbóné Karsai Dóra

Pár napja kezdődött meg az iskola. Majdnem fél éve, hogy a gyerekek 
nem látták egymást, nem játszottak együtt az iskolában. Szerettük volna, 
hogy minél előbb újra összerázódjon a mi kis osztályunk. 

Szeptember elején biciklitúrát szerveztünk a közeli Király tanyára. Min-
denki nagyon várta már a kirándulást. 

A 3. a ás a 4. c osztályos gyerekek töltötték együtt ezt a napot.
Játszottunk a ház körüli állatokkal, segítettünk az etetésükben, figyel-

tük a halakat a tóban és a kacsákat a tó körül. Lovas kocsikáztunk, és 
mindenki lovagolhatott is. Persze egész délután lehetett játszani, és 
bebarangolhattuk az egész tanyát és a környékét. 

A legjobb mulattság mégis a medencében való játék volt.
Köszönjük a szülőknek, a tanyán dolgozóknak ezt a vidám napot.
3. a és a 4. c osztály tanulói

A 6.c osztály az Erzsébet erdőben töltött el egy kötetlen iskolamen-
tes szabad napot.

Az erdő adta lehetőségeket a gyerekek maximálisan kihasználták, 
hiszen gyűjtögettek, bunkert építettek, csapat- és sorversenyeztek, majd 
pihenésképpen a hűs erdőben jót beszélgettek.

A több hónapos kényszertávollét után az osztály ismét egymáshoz 
közel került és boldogan tért haza.

Baka Orsolya

Karantén után…

Terveink a következő tanévre

Látva városunkban a demográfiai adatokat, 
2021/2022-es tanévben két első osztályt tervezünk 
indítani. Egy német nemzetiségi tagozatos-angolos, 
és egy kis létszámú lovári tagozatos osztályt. Termé-
szetesen magas számú beiratkozás esetén a három 
osztály indítására is felkészült tantestületünk. A né-
met-angolos osztály tanítója Dervadericsné Ádám 
Judit, a lovári tagozatosé Kovács Ibolya tanítónő lesz. 
Szeretettel ajánljuk magunkat.

Dervadericsné Ádám Judit Kovács Ibolya
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Augusztus 30-án a kilenc órakor kezdődő szentmi-
sén tartotta iskolánk ünnepélyes tanévnyitó ünnep-
ségét. Kaszás Eszter igazgató asszony beszédé-
ben elmondta, hogy összesen 355 gyermek kez-
di meg a Szent Anna Katolikus Intézmény keretein 
belül a tanévet. Beszámolt a nyáron történt személyi 
változásokról. Nevelőtestületünkben új kollégaként 
üdvözöljük Szabó-Mikor Kittit, aki főleg az elsősök 
napközis tanító nénije lesz, és régi új kollégaként 
köszöntjük Szűcs-Ádám Éva biológia tanárt is. Új 
hitoktatóink, Bese Gergő káplán atya és Tomasko-
vity Szabolcs diakónus a Jóistenhez való közeledést 
segítik. Óvodánkban üdvözölhetjük Balázsné Molnár 
Etelka óvodapedagógust, aki a Katicabogár csopor-
tosokról gondoskodik majd. 

Tárgyi feltételeink is fejlődtek a nyár folyamán. A 
tornacsarnokkal kapcsolatos beruházás ugyan saj-
nos csúszik, de fenntartónk több millió forintot áldo-
zott arra, hogy megújult környezetben kezdhessük 
el az új tanévet. A tanári szoba, az irodák és három 
tanterem festése, lambériázása is megvalósulhatott; 
az ajtók mázolása a karantén ideje alatt újulhatott 
meg. Az óvoda új nyílászárókkal szépült meg, több 
helyen tisztasági festéssel együtt.

Épületeinkben Enesei Péter igazgatóhelyettes 
szervezési munkájának, a technikai dolgozóknak és 
a pedagógiai munkát közvetlenül segítőknek hála 
biztonságos, tiszta, rendezett körülmények között 
fogadhatjuk a gyermekeket. A tanévet személyes 
jelenléten alapuló nevelő-oktató munkával, hagyo-
mányos módon indítjuk el. A kialakult járványügyi 
helyzet miatt, a kiadott protokoll szerint, lehetősé-
geinkhez mérten igyekszünk minden tőlünk telhetőt 
megtenni tanulóink biztonsága, egészsége érdeké-
ben, ezért a következő tanévben az alapos és rend-
szeres fertőtlenítésen túl számos olyan intézkedést 
hozunk, melyek a védekezést szolgálják.

Idén a tehetséggondozás területén szeretnénk 
tovább fejleszteni intézményünket. Hiszünk abban, 
hogy mindenki jó valamiben, és nekünk feladatunk, 
hogy a gyermekek Istentől kapott talentumait kibon-
takoztassuk. Teljesen ingyenesen, az intézményi 
költségvetés terhére idén 14 féle szakkörből választ-
hatnak a hozzánk beiratkozó gyermekek. Ez is hoz-
zájárult ahhoz, hogy regisztrált tehetségpont lett 
iskolánk, amely cím elérésével többek között jogo-
sulttá váltunk zárt pályázatok elérésére is.

Idei jelmondatunk a szeretetre irányítja figyelmün-
ket: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítvá-
nyaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 
iránt.” Jn 13,35

Ezt követően igazgatónő köszöntötte az első osz-
tályt kezdő gyermekeket, akik a GYEP-es pályázat-
nak köszönhetően már a csibetáborban elkezdhet-
ték az ismerkedést az iskolával, és birtokba vehet-
ték az egész épületet.

Az üdvözlés és a befogadás jeleként nyolcadi-
kos tanulóinktól megkapták nyakkendőiket, ame-
lyeket Menyhárt Sándor plébános atya áldott meg. 
Ezt követően megszentelte elsőseink iskolatáskáját, 
hogy Isten áldása kísérje új tanulóink munkálkodá-
sát a következő nyolc évben.

A meghitt pillanatok után Isten segítségében 
továbbra is bízva, Szent Anna közbenjárását kérve 
igazgatónő megnyitotta a tanévet. 

Buzder Mónika

Tanévnyitó szentmise
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Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy az
 EFOP 1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok 

„Együtt könnyebb” elnevezésű pályázat keretében a nyári szünetben 
programokat szervezhessünk. Augusztus második és utolsó hetében 
„Csibetábort” tartottunk a leendő két első osztályunknak. 

A tábor célja az volt, hogy az óvodából kikerülő gyerekek megismer-
kedjenek, összebarátkozzanak a majdani osztálytársaikkal és a taní-
tó nénikkel.

Az első „csibehét” Völgyesiné Marancsik Tünde, a második pedig Hor-
váthné Kocsis Tünde vezetésével zajlott. 

Kézműves- és sportfoglalkozásokat, vidám ismerkedős játékokat 
terveztünk a leendő elsős tanulóinknak. Készítettünk hőlégballont, 
hűtőmágnest, festettünk a forgó festékszóróval, tutajt úsztattunk, vidám 
játékokat játszottunk, majd pedig mindenki saját jelvényt is készíthetett 
magának.

A program jó alkalmat kínált a barátkozásra, az empátiás készségek 
fejlesztésére, és a közösségfejlesztésre. Nagyon jó lehetőség volt arra 
is, hogy az elsősök és osztályfőnökeik szeptember elsején már ismerős-
ként köszönthessék egymást az első tanítási napon.

Köszönjük a segítőinknek, Fekete Petrának és Mészáros Barnabás-
nak az együttműködést és a segítséget, Petrenkóné Gyuris Barbara kol-
léganőnknek, aki pedagógiai gyakorlatát végezte a héten, és Horváth 
Nikolettnek, aki közösségi szolgálatát töltötte nálunk.

Horváthné Kocsis Tünde

„Csibetábor”



23. 2020. október

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPESzent  Anna  Isko la  h í re i 

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00057 „Humán kapacitások fejlesztése tér-
ségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű pályázat 
keretében megvalósuló Öko-táborban mi, a Szent Anna Iskola hete-
dik évfolyamos tanulói vettünk részt Mórahalmán. Szeptember harma-
dik hetében, hétfőn reggel érkeztünk Mórahalomra, a bivalyrezervátum 
melletti, volt iskolába.

Első napunkon kipakolás után biciklizni mentünk, majd nagyon fino-
mat ebédeltünk. Ezt követően Erika néni PPT-je alapján plakátot készí-
tettünk, és szabadjáték volt. Este jót társasoztunk.

Kedden, reggeli után kibicikliztünk az Ezer Év Parkjához, ahol 
Magyarország legfontosabb épületeinek kicsinyített mását láthattuk. 
Délután megnéztük a bivalyrezervátumot, este bevásárlótáskára lehe-
tett mintázni.

Szerdán délelőtt elmentünk fürödni a Szent Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdőbe. Késő délután számháborúztunk, este folytattuk a tás-
kák mintázását.

Csütörtökön délelőtt sorversenyeztünk és vízibombacsatáztunk. Dél-
után kibicikliztünk Röszkére, ahol megnéztük a templomot, este pompá-
sat társasoztunk.

Nagyon szuper volt, tetszett és remélem jövőre is eljuthatunk!

Lengyel József és Lengyel György

Öko-tábor
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A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, 
a Nemzeti Agrár Gazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány 
a „15 millió búzaszem” program keretében összegyűjtött adomány egy 

részét szeptember 15-én adta át a jános-
halmi máltai csoportnak rászoruló csalá-
dok megsegítésére.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban tartott ünnepségen  Jakab István, 
az Országgyűlés alelnöke, a gyerekek 
műsorától meghatódva kezdte el beszé-
dét. Elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt a 
gazdák saját kezdeményezésére indult 
el a program, és Erdélyben Böjte Csaba 
árváit segítették az összegyűlt búzából 
őrölt liszttel. Mára nemcsak országossá 
vált, az egész Kárpát-medencére kiter-
jedt az akció, melynek célja, hogy segít-
séget nyújtson a rászoruló embereknek, 
az idősotthonokban, állami gondozásban 
élőknek, a szükséget szenvedőknek. A 
program fő üzenete az összefogás, az 
elkötelezettség egymás iránt, a nemzeti 
össztartozás erősítése.

Bányai Gábor országgyűlési képvi-
selő nosztalgiával emlékezett vissza a 
nagymamája által sütött friss kenyer illa-
tára, ízére. Köszönetet mondott a gaz-
dáknak, akik évről-évre részt vesznek a 
Magyarok Kenyere programban, ezzel 
segítséget adnak a rászoruló családok-
nak. Köszönte a gazdák  fáradságos 
munkáját,melynek eredményeképpen 
naponta friss kenyerhez juthatunk. Meg-
köszönte a jánoshalmi malomnak, hogy 
az adományt őrölve, kicsomagolva juttat-
ja el a máltai csoportnak, akik majd szét-
osztják a rászorulók között.

Farkas László, a NAK Bács-Kis-
kun Szervezetének alelnöke beszédé-
ben elmondta, hogy a „Nemzeti össze-
tartozás évében” megyénkben az előző 

évekhez hasonlóan négy malomban, Kunszálláson, Jánoshalmán, Sol-
ton és Kalocsán szervezték a gyűjtést. A tavalyihoz képest kedvezőtle-
nebb időjárás ellenére a felajánlott búza mennyisége nem csökkent. A 
búza összeöntés ünnepélyes keretek között Szarvason történt.

Az ajándékozásra szánt lisztet, melyet 10 család személyesen vehe-
tett át az ünnepségen, Mons. Menyhárt Sándor plébános úr szentelte 
meg. Az ünnepséget a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 
gyerekei az alkalomhoz illő műsorral tették teljessé.

Adomány átadó ünnepség a Magyarok 
Kenyere Program keretében

 Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van,  
az kezdjen el valami jót tenni és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé."  (Böjte Csaba)
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csoda Csoport Alapítvánnyal 
közösen iskolatáska és tanszer gyűjtést szervezett augusztusban. Az 
akció célja az volt, hogy a nehéz helyzetben élő, több gyerekes csalá-
doknak segítsen az iskolatáska, a tolltartó, az írószerek, a füzetek és a 
tanuláshoz szükséges egyéb eszközök beszerzésében, hogy gyerekeik 
ne kerüljenek hátrányos helyzetbe ezek hiánya miatt. Mint minden ado-
mányozásnál, most is fontos volt, hogy az adományozók olyan ajándékot 
hozzanak, amit maguk is szívesen elfogadnának.

Önkéntes csoportunk is csatlakozott az akcióhoz. Három helyszínen, 

a Gondviselés Házában, a Plébánián és a máltai irodában fogadtuk az 
adományokat. 25 iskola táska, tolltartók, írószerek, füzetek és pénzado-
mány gyűlt össze, amiből a hiányzó eszközöket meg tudtuk vásárolni. A 
szétosztás az iskolák javaslata alapján történt.

Hálásan köszönjük nagylelkű felajánlásaikat Ádám Tamásné, Bányai 
Elemérné, Csofcsics Erika, Doszpodné Kovács Krisztina, Dudás Boglár-
ka, Görhöny Ferencné, Juhász Pongrác, Nagyidai Zsolt, Mons. Menyhárt 
Sándor, Szabóné Tettinger Andrea, Székely Mónika és néhány magát 
megnevezni nem kívánó adományozónak.

Az ősz egyik fontos eseménye, ami-
kor hálát adunk Istennek azért, hogy 
ebben az évben is ellátott bennünket a 
föld és a fák terméseivel. Búzaszente-
lő ünnepén jó termésért fohászkodunk, 
illő, hogy ősszel meg is köszönjük ezt 
az adományt. Templomunkban szept. 
20-án, vasárnap került sor a terményhá-
laadó szentmisére.

Néhány éve a máltai csoport szerve-
zi a termények összegyűjtését, az idén 
jótékonysági céllal hírdették meg. Soka-
kat sikerült megszólítani. Az emberek 
két kezének gyümölcsei az oltár előtt 
kerültek elhelyezésre. A rendelkezés-
re álló nagy helynél számított a mennyi-
ség, de szükség volt a találékonyságra, 
szépérzékre és az ügyességre is. A ter-
ményoltárt Mons. Menyhárt Sándor atya 
áldotta meg, hálát adva Istennek a ter-
ményeiért, amelyeket az emberek javá-
ra termett a föld.

A terményoltáron lévő nagy mennyiségű és sokféle gyümölcs és zöld-
ségféle felajánlói és az elhelyezés segítői az Alma-Kert Szövetkezet, 
Almási Éva,  Bányai Áron és Eliza, Bányai Gábor, Csincsák Károly-
né, Csizovszki Lászlóné, Dobos Vencelné, Doszpodné Kovács Kriszti-
na, Farkas László, Farkas Mihályné, Görhöny Katalin, Jacsóné Kaszi-
ba Mária, Juhász Jánosné, Kasziba Gábor, Kiss Ferenc, Kiss György-
né,  Madarász Péterné, Martinek Erzsébet, Molnár István, Ozorák László,  
Ötvös László, Patocskainé Vízvári Klára, Szilágyi József, Székely Zsu-
zsanna, Szerezla Mónika, Török Jánosné és még sokan, akik észrevét-
lenül tették kertjük terméseit az oltárra.  Az Isten áldja meg valamennyi-
üket nagylelkűségükért.

A felajánlott  termények nagy részét már hétfőn eljuttatták intézmé-
nyekbe, idős, magányos emberekhez, rászoruló családokhoz. Hálásan 
köszönik.

Csoda Táska a vidám iskolakezdéshez

Terményhálaadás
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A máltaisok szept. 13-án, pénteken az Univer és az újonnan megnyílt 
Goods üzlet előtt tartós élelmiszert gyűjtöttek. Az adományozók megszó-
lításához a katolikus iskola diákjai is segítettek. Hálás köszönet a jószán-
dékú adományozóknak, 76 kg élelmiszer gyűlt össze.

A máltaisok a felajánlott ruhákat szept. 11-én, a máltai ház udvarán tar-
tott ruhabörzén osztották szét. Nagyon köszönik a sok adományt, az a 
kérésük, hogy tiszta és még hordható ruhákat hozzanak.

Máltai események Vigyáznunk kell  
magunkra és egymásra!!!

Miért lettek  hirtelen utálatod "tárgyai" az egészségügyi dolgozók? 
Megőrültél? Nem szégyelled magad?! Márciusban még tapsoltál és éne-
keltél nekik,szívecskéket ragasztottál az ablakodba,most meg mindenért 
őket hibáztatod! Pedig ők csak a dolgukat végzik és igazán nem tehet-
nek semmiről. Nem ők hozzák a törvényeket. Nem ők találták ki a maszk 
használatot és nem ők a felelősek azért mert te a drága idődet  kénytelen 
vagy rájuk áldozni,holott neked van szükséged segítségre! És ők segíte-
nek. Mindig segítenek. Mert esküt tettek. Mert ez a dolguk. Ezt a munkát 
választották. Hát hagyd,hogy tegyék a dolgukat és ne terheld őket azzal,-
hogy rájuk vetíted a nyomorúságos életed minden keserűségét! Járvány 
van. Ha tetszik ha nem! Ha elhiszed ha nem! És ez rohadtul meglát-
szik a túlterhelt egészségügyi rendszerünkön,úgyhogy ha bármilyen ok 
miatt orvoshoz vagy kórházba mész,ne akadályozd őket a munkájukban! 
Frusztráltak fáradtak félnek és szoronganak, mindeközben kidolgozzák a 
belüket! Az ő lelki egészségük érdekében annyit tehetsz,hogy tiszteled a 
munkájukat és hagyod hogy nyugodtan végezzék. Ennyi elég is. 

Ha még kedves is vagy esetleg még mosolyogsz is,és elfogadod a 
kialakult helyzetre való tekintettel hogy talán kicsit többet kell várnod,és 
talán nem élvezheted a megszokott prioritásodat bizonyos dolgokban, 
akkor még jófej is lehetsz a szemükben. Hidd el a jófejség kifizetődő. A 
mosoly a megértés az elfogadás és a szeretet csodákat tud kihozni az 
emberekből meglátod! Sosem tudhatod mikor kényszerülsz rá a segítsé-
gükre. Most ők vívják a nagy harcokat. Segítsünk hát nekik és biztosít-
suk őket együttérzésünkről és támogatásunkról,éppen úgy mint tavasz-
szal tettük,hisz ők is pont ugyanazt a munkát végzik. Most ez az amire 
ismét szükségük van! 

Hajrá Orvosok ápolók,és minden egészségügyben tevékenykedő dol-
gozó,én veletek vagyok! 

Marosvári Viktor 2020.09.22

Mi történt veled ember?

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója közösségi olda-
lán tett közzé egy grafikont, amelyen jó látható, hogy pár nap alatt 
megduplázódott a kórházi ápolásra szoruló covidos betegek szá-
ma, akiknek súlyos az állapotuk.

Mint Dr. Szepesvári Szabolcs írja, a kórházban ismét megfeszített 
munka volt a hétvégén is, de érzik, a társadalom nem támogatja őket. 
A poszt alatti kommentekből kiderül, hogy a most tapasztalható közöm-
bösség és az emberi felelőtlenség a vírusszkeptikusok térnyerésének is 
köszönhető. Pedig még csak az elején vagyunk. A főigazgató azt is leírja,

Kiskunhalason is nagyon emelkedik a súlyos kezelésre szoruló koro-
navírusos betegek száma a Felnőtt Fertőző épületéből kialakított jár-
ványkórházban. Arra is figyelmeztet: „…minden óvintézkedést tartsunk 
be, szabályos maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás! De ne a félelem, 
vagy a rettegés határozza meg az életünket, hanem a józan ész és az 
egymás iránti felelősség!”

Szerencsére vannak gyógyultak is, most öten hagyhatták el a kórhá-
zat, akik „átlagosan 4-5 hetes kezelés után mehettek haza” – mondta el 
a kérdésünkre Dr. Szepesvári Szabolcs.

„Sajnos az egész hétvégét végig dolgoztuk megint! Nálunk dup-
lájára emelkedett a kórházban kezeltek száma! Csak most nem 
támogatást érzünk a társadalom részéről, értetlenül állok előtte! 
Vigyáznunk kell magunkra és egymásra!!!
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2020.szepember 4-én, pénteken kora délután  Trombone Ensemble 
lépett a szép számú közönség elé. 

„A Szegedi Harsonaegyüttes a magas művészi színvonalon túl a 
Magyarországon kevésbé ismert rézfúvós zenekultúra ápolásának és 
terjesztésének, valamint hangszerük, a harsona sokoldalúságának pro-
pagálása szellemében Gyivicsán György művészeti vezető irányításá-
val működik. Az együttest jellemző magas szintű szakmai felkészültség-
nek, csapatszellemnek és egyedülálló repertoárnak, valamint az utóbbi 
években bekövetkezett és a mai napig tartó hangszertechnikai fejlődés-
nek köszönhetően a formáció a zenetörténet nagy mestereinek művei-
ből készült átiratokat képes már-már nagyzenekari hangzásban megszó-
laltatni. Mivel erre a különleges felállásra korlátozott számban készültek 
darabok, az együttes műsorán javarészt átiratokkal találkozhat a közön-
ség. A több száz évnyi értékes, írott zeneirodalmat felölelő műsorkész-
letük a reneszánsz muzsikától a klasszikán és romantikán át egészen a 
kortárs zenéig terjed. Színes repertoárjukhoz tartoznak további jazz és 
könnyűzenei számok, valamint filmzene adaptációk. Az átiratokat kez-
detektől a Szegedi Harsonaegyüttes privát hangszerelője, Simon Áron 
készíti, aki a zenei koordinátori feladatokon túl műsorvezetőként is sze-
repet vállal fellépéseiken. A közönség tehát nem csak különleges hang-
zásvilággal és virtuóz előadásmóddal felcsendülő zeneszámokat hallgat-
hatott koncertjükön, hanem érdekes és izgalmas információkat is meg-
tudhatott az elhangzó darabokról és szerzőikről, valamint a koncerten lát-
ható és hallható hangszerekről.

2020. szeptember 11-én a Kalungu műsorát hallhattuk a Béle téri fák 
árnyékában. Az ütőegyüttes, jelenlegi felállásában 2004 óta létezik. Tag-
jai egykor a szentesi zeneiskola növendékei voltak, így kerültek kapcso-
latba Kertész Ákossal és egymással. Diákként 10 éven keresztül részt 
vettek a Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozókon, és mind a 10 alka-
lommal kiváló minősítésben részesültek. Rendszeresen közreműköd-
nek különféle kortárszenei-, és ütőhangszeres rendezvényeken. Fellép-
tek már Németországban, Lengyelországban és Szerbiában is. Összeál-
lítottak egy önálló, terjedelmesebb műsort, mellyel nagy sikerű koncer-
tet adtak Szegeden a REÖK Palotában, Szarvason a Tessedik Sámu-
el Múzeumban, a szegedi Múzeumok Éjszakáján, Keszthelyen a Helikon 
Hotelben és Budapesten a Művészetek Palotájában. 

A zenekar célja a közösségi élmény megteremtése, az ütőhangsze-
res zene népszerűsítése. Szívesen ismerkednek más népek kultúrájá-
val, elsősorban a zenén keresztül. Repertoárjukban három irányzat ütő-
hangszeres játékát egyesítik, a klasszikus zenét, a tradicionális-, elsősor-
ban afrikai- és latin-amerikai dobzenét, valamint a könnyűzenei műfajo-
kat (rock, jazz, dnb). Hitvallásuk szerint a modern zenének egyesítenie 
kell a stílusokat, hiszen mind egy tőről fakadnak. A közös pont jelen eset-
ben az ütőhangszer, mely átjárhatóvá teszi a zenei műfajokat, ezzel egy 
új modern zenét létrehozva.

Szeptember 18-án QuArtist tagjai adak műsort Jánoshalmán. A Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar tagjaiból összeállt együttes 2 éve koncerte-
zik rendszeresen, sikeres fellépéseket mondhat magáénak Csongrád 
megyében, Budapesten a Magyar Rádióban és sok-sok ifjúsági koncer-
ten. Jelen felállásuk egy vonósnégyest alkot, ahol a fagott a prímhegedű. 
Műsorukban barokk és klasszikus darabok szerepelnek főként, de nem 
idegen tőlük a filmzene a mesezene és az operettmuzsika sem. Tagok: 
Vizsolyi Lívia- fagott, Greksa Márta- hegedű, Rácz Gábor- brácsa, Pes-
ti Ágota- cselló

Főtéri koncertek
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Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. Tel.: 06-
30/529-7407 vagy 06-7 7/ 951-903

OKTÓBERI AKCIÓJA
Kegyeleti mécsesek,  

mécses betétek,  
sírvázák, selyem csokrok,  

koszorú alapok AKCIÓS áron  
egész hónapban!

További akciónkat keresse üzletünkben! 

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj kukoricában  
 történő kifizetése 

2020. 10. 19-től – 2020. 10. 31-ig  történik.
Munkanapokon: 8:00–12:00 és 13:00–16:00  

Szombaton és ünnepnapokon (okt. 23., 24., és 31.): 8:00–12:00
 lesz termény kiadás.

A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Jánoshalmán a Mátyás király utca  
végén 2,3 ha termő gyümölcsös 

(kajszi, szilva, meggy, 
cseresznye) eladó. 

Villany, városi víz és 
 5 db fúrt kút található benne. 

Érdeklődni: 06 -30/223-4136

A megfelelő gyógyszeres kezelés mellett a gon-
dosan összeállított étrend is segítheti a gyógyulást, 
lerövidítheti a betegség idejét.

 Lázas állapotban fokozott a verejtékezés, 
amelyben nem csak folyadékot, hanem ásványi anyagokat és vitamino-
kat is veszít a szervezet.

Az étrendet elsősorban a beteg étvágya és egyéni kívánsága szabja 
meg. Felesleges erőltetni az evést. Nem kell attól tartani, hogy a lázas 
betegség néhány napja alatt jelentős fogyás következne be. Mivel a lázas 
betegek többnyire étvágytalanok, célszerű többször megkínálni őket akár 
2-3 óránként is. 

Az étrend célja:- a fokozott folyadék,-és ásványi anyag szükséglet 
kielégítése, - a fokozott anyagcsere a fehérjeszükségletet is megemeli, 
így tehát, fontos pótolni a veszteséget. 

A diéta legyen fehérje,- vitamin-, folyadék- és ásványi anyagban gaz-
dag. A folyadékbevitelt egy-másfél literrel is meg lehet emelni. A folya-

dékszükségletet teák (citrommal. mézzel, cukorral ízesítve), gyümölcsp-
résnedvek, gyümölcslevek, zöldséglevek, tejes italok formájában tudjuk 
fedezni. A nagyobb mennyiségű folyadékot is csak úgy lehet elfogyaszta-
ni, hogy negyed, fél óránként iszik a beteg néhány kortyot. 

Kitűnő sóforrás a tej, a gyümölcsök, zöldségfélék Az ásványi anyag 
pótlására jó a zöldségleves, húsleves, rizsleves, daragaluska leves is. 
Ezek az ételek tápanyagokban nagyon gazdagok, sok bennük a magné-
zium és a foszfor, a meleg lé pedig nagyon jót tesz a szervezetnek és a 
léleknek egyaránt. 

A vitaminszükséglet fedezésére a citromos italok (csipkebogyó-, hárs-
fa-, kamilla-,menta tea), gyümölcslevek jöhetnek számításba. A nyers 
gyümölcsök magas vitamintartalmúak és remek az üdítő hatásuk. 

A zöldségek, gyümölcsök jól kiegészíthetőek sovány húsokkal, felvá-
gottal, túróval és tojással is.

Faragóné Hován Éva dietetikus

Étkezési tanácsok lázas betegeknek

A d ietet ikus  tanácsa i

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

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

mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Kiss Kálmán Róbert élt: 57  évet
Demisa Lajosné  
sz: Szabó Veronika élt: 92 évet
Balog Sándorné  
sz: Hirsch Ilona élt: 82 évet
Horti Jánosné  
sz: Rapavi Emma élt: 85 évet
Kovács Imréné  
sz: Taskovics Ilona élt: 89 évet
Horváth (Nátó) Ferenc  
 élt: 73 évet

Dobák Ferenc élt: 72 évet
Csernók Sándor élt: 62 évet
Barta Istvánné   
sz: Kasziba Margit élt: 101 évet 
Rendek Imréné   
sz: Pásztor Jolán élt: 86 évet
Rau Márton  élt: 84 évet
Mészáros András élt: 65 évet
Mészáros Sándorné   
sz: Kiss Etelka élt: 85 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2020. szeptember hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. 
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:
        hétfő, szerda, péntek 830-1200,                

kedd, csütörtök 1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!  

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges. 
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Műszaki 
kereskedés
 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

2020. szeptember 8-tól megnyitottam 
neurológiai magánrendelésemet 

Jánoshalmán, a Petőfi u.1 sz. alatt. 

Rendelés keddenként 19 órától. 
Időpont egyeztetés szükséges:  

Kéfer Tímeánál a 70/7195793-as számon.
dr. Jerémiás Attila

Neurológus és Klinikai Neurofiziológus  
Főorvos

Emlékezés

Madarász Imrére

Tíz éve, hogy elmentél ,  
de szívünkben tovább élsz

Feleséged, Fiaid,  
Menyeid és Kisunokád 

Jánoshalmán központhoz közel 2 ,5 szobás 
 családi ház eladó. Hozzá tartozó 

melléképületek: pl. garázs stb. 
Érdeklődni: 06 -70/538-8916
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Női Labdarúgás Megyei I osztály.
Aranybácskás lányaink Szabó Kornél vezetőedző irányításával alapo-

san készültek a bajnokságra. Heti két edzés mellett edzőmeccsek illetve 
egyhetes balatoni edzőtábor.

Tizenhetes a keretünk és az átlagéletkor 19 év.  Játékosaink kivétel 
nélkül tehetségesek. Ők a jövő csapata!

Edzéseken rendre szinte teljes a létszám.
Az edzésekre illetve a meccsekre járás költségeit az Egyesület min-

den esetben téríti. Ezen kívül az összes sportfelszerelési eszközöket, 
beleértve többek között a szabadidő ruhát is biztosítja.

A tervszerű és céltudatos edzésformák már is eredményt hoztak!
A bajnokság elkezdődött.  Az első mérkőzésen máris győztünk Bácsal-

más ellen. Egy jó csapatot győztünk le. A kezdő csapat mellett mind a hét 
cserejátékosunk is pályára lépett, játéklehetőséget kapott.

Úgy mennyiségben mint játéktudásban, valamint akaraterőben felül-

múltuk a bácsalmásiakat. Lányaink önmagukért és az Arany Bácska 
Egyesületért is küzdöttek. Győzelmük Egyesületünk győzelmét is jelen-
tette!!

Bácsalmásnak a továbbiakban kívánunk sok sikert!
Különösen nagy jelentősége volt ennek a mérkőzésnek,  ezért a győ-

zelmi mámor nem csak a pályán, de az öltözőben is folytatódott, illetve a 
mérkőzés után Kornéléknál, ahol grillezés volt.

Szólni kell az utánpótlású lányainkról is. 15-ös a keret, akik 10-15-év 
közöttiek. Kosztankó István edzi őket és készültek a bajnokságra. Náluk 
is elkezdődnek a mérkőzések, első ellenfelük Baja csapata lesz. Ügye-
sek és szorgalmasak. Nagyon várják a bajnokság kezdetét. Elszántak és 
készek a megmérettetésre.

Kapusainkkal Gavlik Ferenc (Gavró) kapus edző foglalkozik.
Hajrá Lányok!! Csak a Bácska!!

Arany Bácska Egyesület Vezetősége.

CSAK A BÁCSKA!

 

K É Z I Z Z  V E L Ü N K !  
Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával  

a ’’Modern sport- és játékkör’’ keretében 

KÉZILABDA 
foglalkozások kerülnek megtartásra. 

 

Foglalkozások ideje: Kedd és péntek 17:30-18:30 
Első alkalom: 2020.október 06. 
Helyszín: Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok  
                Jánoshalma Bernáth Zoltán utca 1. 
Korosztály: Alsó tagozatos diákok (1-4.osztály, fiúk, lányok) 
Foglalkozások vezetője: Doszpodné Kovács Krisztina kézilabdaedző 
Bővebb felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: 06/20/55-64-684 

 

A program a Jánoshalma Városi 
Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00082 

pályázat támogatásával valósul meg. 

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 

Elérhetőségek : 
Telefon: +36 77 402 - 213  Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu
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Augusztus 30.
VÁRATLAN VERESÉG 

A NYITÁNYON
Megyei I. o. felnőtt baj-

noki mérkőzés
Jánoshalmi FC- Bácsalmás  

2:5 (0:1)
Rosszul kezdődött a mérkőzés: egy 
kapitális potyagóllal megszerezte a 
vezetést a Bácsalmás. Csapatunk 
mintegy 20 perc elteltével „állt bele” 
csak a küzdelembe Fordulás után 
Jesic Alekszandar révén kiegyenlí-
tett csapatunk, majd Szabó Szilárd 
révén a vezetést is megszerezték. 
Sajnos ezután ismét többször hibá-
zott a védelem, és a fellelkesedő 
vendégek megérdemelten győztek.
Florin Nenad vezető edző: Csapa-
tom sajnos éretlen, fáradt játékkal állt 
a mérkőzésbe. A védekezés rendkí-
vül rossz volt. Nagyon sajnálom.

Szeptember 6:
U-19 mérkőzés

Dunagyöngye SE- Jánoshalmi FC   
0:1 (0:1)

Gólszerzőnk: Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc edző: Fegyelme-
zett játékkal megnyertük az első 
mérkőzést a rendkívül durván ját-
szó hazaiakkal szemben. Gratulálok 
a fiúknak.

Szeptember 5.
BIZTOS GYŐZELEM 

IDEGENBEN
Megyei I. o. felnőtt baj-

noki mérkőzés
Tiszakécskei LC II- Jánoshalmi FC  

1:4 ( 0:3)
Gólszerzőink: Babic Srdan, Harnos 
Zoltán Dániel 2 , Vuckovic Dániel
Csapatunk igen gyorsan elintézte a 
meccs kimenetelét (5 perc után már 
2:0 ra vezettünk) jelezve: még egy-
szer nem esünk az előző heti hibák-
ba.
Florin Nenad vezetőedző: - Csapa-
tom az első perctől irányította a játé-

kot. Az új játékosunk kiválóan mutat-
kozott be 

Szeptember 13.
JÓ JÁTÉK= biztos 

győzelem
Megyei I. o. felnőtt baj-

noki mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kerekegyházi SE   

4:1 ( 2:0)
Gólszerzőink: Jesic Aleksandar, 
Maravic Zdravko, Babic Srdan, 
Balázs Dávid Mihály
Florin Nenad vezetőedző:- Végig 
jól játszott a csapat, gratulálok min-
denkinek.

U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kelebia 

4:0 ( 4:0)
Gólszerzőink: Szász Roland 2, Tuso-
ri Lajos Gergő,Becze Flórián
Fenyvesi Ferenc edző: Nem volt egy 
súlycsoportban a két csapat. Gratulá-
lok a csapatnak.

Szeptember 20
MAGABIZTOS 

GYŐZELEM 
Soltvadkerti TE- Jánoshalmi FC  

0:3 ( 0:2)
Gólszerzőink: Jesic Aleksandar, Har-
nos Zoltán Dániel, Babic Srdan
Florin Nenad vezetőedző: Csapatom 
a hét folyamán felkészült a Vadkert-
ből. Ez azután meg is látszott a mér-
kőzésen. Gratulálok a fiúknak.

U-19 mérkőzés
Garai KSE- Jánoshalmi FC 0:0 

Fenyvesi Ferenc edző: - Sajnos nem 
sikerült a helyzetkihasználásunk. A 
helyiek igen durván játszottak.
Felnőtt csapatunk 27-én vasárnap az 
Akasztót fogadta. Erről a mérkőzés-
ről a lapzárta miatt csak novemberi 
számban tudósítunk. 
Október 11-én pedig a Harta együtte-
sét fogadja csapatunk.

Horváth Mihály
elnök

JFC csapatainak 
szeptemberi eredményei

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj kukoricában  
 történő kifizetése 

2020. 10. 19-től – 2020. 10. 31-ig  történik.
Munkanapokon: 8:00–12:00   és  13:00–16:00  

Szombaton és ünnepnapokon (okt. 23., 24., és 31.): 8:00–12:00
 lesz termény kiadás.

A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Bronz az Országos 
Métabajnokságról

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával, az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosító számú Gyerekesély pályázat „Szociokulturális nevelés” 
tevékenység keretében az idén XXI. alkalommal megrendezett Országos 
Métabajnokságon a Jánoshalmi Méta Téma csapat címvédőként vett részt. 
A csapat nevezésünket nehezítette, hogy több „veterán” játékos is kényte-
len volt távol maradni a bajnokságtól, betegség és egyetemi kötelezettség 
miatt.  Szerencsére akadt pár lelkes jánoshalmi fiatal, akik vállalták, hogy 
kiállnak a profi játékosok ellen, így 5 újonccal, - köztük három 15 év alatti-
val – egészült ki Jánoshalmi Méta Téma csapat és így sikerült benevezni a 
nagy történelmi múlttal rendelkező méta játékra.  
A magyar eredetű várméta az ütős labdajátékok közé tartozik, a basebal-
lal és a krikettel áll rokonságban. A játék célja, hogy az ütő csapat tagjai, 
egyenként a labda elütése után egy kört futva pontot szerezzenek, a fogó 
csapat célja pedig, hogy ezt megakadályozza a labda feldobóhoz való visz-
szajuttatásával. A félidő után a csapatok tagok szerepet cserélnek. 
A felnőttek között idén hét, tapasztalt csapat versenyzett a bajnoki címért. 
Ahogy az lenni szokott, a tavalyi győztes állt mindenki kereszttüzében. 6 
nehéz, fordulatos meccs várt ránk, amiken sok izgalommal és némi csaló-
dottsággal verekedtük át magunkat. Bár szenvedtünk el vereségeket, végül 
a 3. helyen állhattunk dobogóra.
Nagyon büszkék vagyunk a teljesítményünkre, főleg egy ilyen kemény év 
után.
Gratulálunk az 5 újonc játékosunknak is, akik kiválóan helytálltak, és a 3 fia-
talkorú, akik a profikat is zavarba hozták, remek ütéseikkel és kifogott lab-
dáikkal.

A csapat tagjai: Székely József, Bazsa Dominik, Hugyi Barnabás, Virág Atti-
la, Somogyi Dávid, Faddi Adrienn, Szabó Márk, Szabó Endre, Tapody Réka 
Orsolya, Jacsó Ibolya, Szécsi Árpád

A program az EFOP 1.4.2-
16.2016.00020 azonosítószámú 
„Együtt könnyebb” prevenciós és tár-
sadalmi felzárkóztató program a gyer-
mekszegénység ellen projekt keretein 
belül valósult meg.  

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő: 
telefonszáma 06-30/565-37-58 
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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. köz-
lése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az 
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják.
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, 
Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától 
másnap 07 óráig tart. 
     
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az 
ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az 
ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. 

Telefon: 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:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Min dent egy he lyen?  

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

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

Halma finom liszt 2 kg-os 189,– Ft/l 
Kristálycukor 1/1 235,– Ft/kg  
Étolaj 1/1  499,– Ft/l 

25 kg –os Kristálycukor kapható.
Óriási mécses akció!
Az akció a készlet erejéig érvényes

Anya köny vi 
hí rek

2020. augusztus hónapban

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
augusztus hónapban 

Solti Karolina – Mészáros László
Hegedűs Nóra – Kurucz György
Fekete Hargitta – Király Dávid

szeptember hónapban
Evanics Barbara – Arnold Roland
Kovács Szilvia – Hirs Dániel
Garai Ivett – Mayer Péter
Bulázer Alexa – Domján Attila
Juhász Nikolett – Nagy Csaba László
Sári Laura – Fekete Patrik

Tóth Márton Taksony (anyja neve: Nagy Anna), 
Kolompár Linetta Lola (a.n.: Burai Petra), 
Dudás Karolina Krisztina (a.n.: Sarok Kriszti-
na), Kolompár Natália (a.n.: Kolompár Andrea)
Kicsiny Vajk (a.n.: Bayer Noémi).

Rendőrségi hírek
B. I. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 

aki a jelenleg lakatlan házába 2020. augusz-
tus 17. és augusztus 22. közötti időben a bejá-
rati ajtót kifeszítve behatolt és onnan eltulajdo-
nított egy keverőtárcsás mosógépet, valamint 
két hűtőből kiszerelte a motorokat és azokat 
szintén eltulajdonította, összesen kb. 16 000 
Ft értékben.

 
R. A. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 

aki 2020. szeptember 16-án 10:00 és 11:00 óra 
közötti időben a lakóházába az utcára nyíló nyi-
tott ablakon lévő szúnyoghálót levágva beha-
tolt és a szobában az éjjeli szekrényen elhe-
lyezett pénztárcájából eltulajdonított 10.000 Ft 
készpénzt. 

Mindkét bűncselekmény elkövetésével R. K. 
helyi lakos gyanúsítható megalapozottan, neve-
zett gyanúsítottkénti kihallgatása megtörtént, 
jelenleg szabadlábon védekezik. 

Az utóbbi időben több feljelentés is született 
a sértetti hiszékenység következtében. 

Interneten keresztül számtalan váratlan nye-
reményről szóló értesítés érkezik. A nyere-
mény kézhezvételének feltétele azonban vagy 
egy bizonyos összeg átutalása vagy a bank-
kártya adatok megadása. Hivatalos nyeremény 
játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meg-
gondolatlanul megadjuk a bankkártyánk kód-
jait akkor az elkövetők könnyedén emelnek 
le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek 
vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel talál-
kozunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt 
terméket jelentősen a valós érték alatt kínál-
ják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizáró-
lag  előre utalással lehet kiegyenlíteni a vétel-
árat, az utánvét nem lehetséges és általában 
nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg 
utalását követően általában a hirdetés eltűnik, a 
várt termék pedig nem érkezik meg.   

 

A másik módszer, hogy mobiltelefonon érke-
zett hívásban értesülünk vagy szintén nyere-
ményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál 
vagy adóhatóságnál fennálló nem létező tarto-
zásról. A nyeremény ígéreténél az előzőekben 
már írt módszer fordul elő. A nem létező tarto-
zásnál a magabiztos fellépés hatására a sértett 
az elkövető által megadott számlaszámra utal-
ja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem 
az adóhatóság nem kér tartozás rendezést tele-
fon keresztül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen 
bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy 
olcsó az áru!  

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba 
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tud-
nak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a 
lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne 
hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy 
figyeljenek oda mások üresen álló házai-
ra. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot 
tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal 
hívható 20/5396499-es telefonszámra, ami a 
rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekez-
zünk meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák 
zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopog-
tatás után kinyítják győződjenek meg róla, hogy 
ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.  

A korábbi és a most folyamatban lévő kocsi 
feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az 
utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő 
tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szer-
számot, műszaki cikket stb. igyekeznek meg-
szerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt 
okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a 
jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben sem-
milyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, jár-
műveiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán 
még rövid időre sem!         
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