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Immáron negyedik alkalommal rendezték meg a Dr. Szobonya Zoltán 
Megyei Emléknapot Kecskeméten, a Megyeházán. Az emléknap az 1945-
1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak állít méltó emléket, a rend-
szert megszenvedő tanuk és családjuk előtti tisztelgés, együttérzés emlék-
napjaként.

Dr. Szobonya Zoltánt, az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik 
Bács-Kiskun megyei vezetőjét 1958. szeptember 29-én végezték ki a kecs-
keméti börtönben. A jánoshalmi jogász mindvégig a forradalom tisztasá-
gát képviselte, és a bíróság előtt is vállalta: „inkább becsületben meghal-
ni, mint becstelenül élni."

Az 1958. szeptember 29-én kivégzett Dr. Szobonya Zoltán halála 60. 
évfordulója alkalmából elsőként szeptember 27-én 12 órakor Kecskemé-
ten az Izsáki útról nyíló Dr. Szobonya Zoltán utcában is tartottak megem-
lékezést. I

Délután kettő órától a Megyeházán Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emlék-
nap ünnepséget rendeztek. ahol Megyei Emléknapon az 1945 és 1961 
közötti időszak hőseinek és áldozatainak Dr. Szobonya Zoltán Emlékla-
pot adtak át.

2019-ben dr. Szobonya Zoltán Emléklapot kapott többek heted magá-
val  Kiss György Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
tanácsnoka. Posztumusz Emléklapot kapott a többek között Hajnóczi Lajos 
és Fekete Béla a jánoshalmi forradalmi események résztvevői. 

A Megyeháza után a megemlékezés a kecskeméti börtönnél, az egykori 
jánoshalmi ügyvéd kivégzésének helyszínén folytatódott,. dr. Zakhar Tibor 
bv. ezredes, intézetparancsnok köszöntötte a résztvevőket, majd Szebe-
rényi Gyula Tamás, Kecskemét alpolgármestere és Bányai Gábor ország- 
gyűlési képviselő ünnepi beszédben méltatták Dr. Szobonya Zoltán életút-
ját és emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc Bács-Kis-
kun megyei mártírjáról.

Szent Lukács evangélista

(? – 84 körül) a négy evangélista egyike. A szíriai Antiochiában szüle-
tett. Eredeti foglalkozása szerint orvos volt. A hagyomány azt tartja, hogy 
kedvelte a festészetet, képfaragást, szónoklatot. Pál apostol térítette meg, 
és Lukács őt követte apostoli útjain. A keresztény hagyomány szerint a har-
madik evangélium és Az apostolok cselekedetei című bibliai könyv 
írója. A pontosság és hitelesség igénytől hajtva, a Szentlélektől vezérelve 
útra kelt, hogy utánajárjon mindannak, amit Krisztusról hallott. Találkozha-
tott még a Szűzanyával, továbbá az egykori tanítványokkal, gyógyult bete-
gekkel, vakokkal, talán Lázárral is. Nagyon sok olyan eseményt és részle-
tet is leír, melyek máshol nem találhatók (Angyali üdvözlet, Mária Erzsé-
betnél, a gyermek Jézus, az irgalmas szamaritánus, a gazdag ember és 
Lázár, a farizeus és vámos imája, a vérrel verítékezés, a tékozló fiú stb.). 
Ezek az értékes részek megmutatják Szent Lukács csodálatos lelki tulaj-
donságait. Szent Lukács, aki mint orvos különös részvéttel nézte a beteg 
embert, mint evangélista észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, ő 
az Orvos, aki a beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást, a megváltás 
művének végrehajtásával. Úgy mutatja be evangéliumában az Emberfiát 
mint a betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki az emberek 
között Isten jótéteményeit árasztja és az irgalmasság evangéliumát hirdeti. 
A hagyomány szerint Lukács festette a római Santa Maria Maggiore-bazi-
likában őrzött Mária-képet és a częstochowai Fekete Madonna-ikont, vala-
mint megfestette Jézus arcát is.

A Szűzanyáról a legtöbbet és a legszebben ő beszél, így, ha nem is 
ecsettel, de szavakkal képet rajzol égi édesanyánkról.

Péter és Pál apostolok halála után bejárta Itáliát, Galliát, Dalmáciát, 
Makedóniát. Mások szerint tanított Egyiptomban, Líbiában. 84 éves korá-
ban Patrasban, Achája városában vértanúhalált szenvedett.

Miközben olvassuk Lukács evangéliumát mi is fedezzük fel életünkben a 
megbocsátó, irgalmas, lelkünket-testünket gyógyító Krisztust!

Urunk, Istenünk, te Szent Lukácsot kiválasztottad, hogy igehirde-
tésével és írásaival hirdesse a szegények iránti szeretetedet. Add, 
hogy minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, és minden nép 
meglássa az üdvösséget! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mind-
örökkön-örökké. Amen. 

Sándor atya plébános

HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
és ÁLLAMI FELADATOK

Az önkormányzati feladatok finanszírozása állami normatíván keresztül 
történik, mellyel a Hivatal költség takarékosan, jó gazda módjára gazdálko-
dik. A hivatal vezetője dr. Benda Dénes főjegyző nyugdíjas korba érkezett, 
ezért az új ciklus első évében új jegyző lép majd hivatalba. A vállalkozási 
szféra munkaerő elszívó hatása a hivatalban tapasztalható a leginkább, de 
a szabályszerű működést eddig még nem veszélyeztette.

Jánoshalma járási központtá válása óta az önkormányzati közös hiva-
tali épületben került ellátásra a feladat. A ciklus végére állami beruházás 
keretében a Kölcsey utcában új épületet kapott a Jánoshalmi Járás, a volt 
Munkaügyi Kirendeltség helyén. Az épület készen van, Bodroginé dr. Mikó 
Zsuzsanna hivatalvezető asszony tájékoztatása szerint az átköltözés idén 
november 1-ig megtörténik majd. A Kormányablak szolgáltatás még egy 
ideig az eddigi helyén marad, ennek átköltözése 2020 év végére várható. 

Az önkormányzati hivatal épülete jelenleg is felújítás alatt áll, bár pályá-
zati forrásból néhány évvel ezelőtt a Molnár János utcai Városi Diákott-
hon épületével együtt külsőleg már felújította a város vezetése. Akkor kül-
ső hőszigetelést, festést kapott az épület, a nyílászáró elemek cseréjére 
is sor került. 

Ebben az évben egy másik pályázat keretében folytatódik a Hivatal épü-
letének felújítása, ennélfogva az épület az önkormányzati ciklus végére 
belül is felújított állapotban lesz. A konvektoros fűtést megszüntetésre kerül, 
új kazán és radiátorok szolgáltatják a meleget ezután. Ilyen nagyléptékű fel-
újítás évtizedek óta nem volt a hivatal épületében. A felújítási munkálatok 
jelenleg is folyamatban vannak, az ügyfélfogadás, és a hivatali munka eza-
latt a díszteremben történik. Visszaköltözés az irodákba folyamatosan fog 
megtörténni, ahogy befejeződik az utolsó munkafázis. A járási hivatal átköl-
tözése után szabadulnak fel irodahelyiségek, így minden hivatali munkatárs 
a végleges helyére költözik. 

folytatás a 3. oldalon ►►►

Az 1956-os forradalom 
megyei vértanújára 

emlékeztek Kecskeméten

A Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai szeptember 25-én 8 órakor őrizet-
be vettek egy 29 éves borotai lakost kábítószer-kereskedelem bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt.

A férfi házában tartott kutatás eredményeként bruttó 665,63 gramm kábí-
tószergyanús növényi származékot, bruttó 218,78 gramm fehér port, bruttó 
27,48 gramm kristályos anyagot, 68 darab tablettát, valamint egyéb isme-
retlen eredetű anyagokat találtak a rendőrök. A kábítószeren kívül az ada-
goláshoz szükséges eszközöket, valamint közel 800.000 forint készpénzt 
is lefoglaltak a nyomozók az eljárás során.

A gyanúsítottat kihallgatását követően őrizetbe vették az egyenruhások, 
és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

baon.hu
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Szeptember elején városunkba látogatott a Stand Up Comedy Humortár-
sulat három humoristája, hogy megmozgassa a rekeszizmainkat. Az előa-
dás nagyon jól sikerült, így novemberben újra színpadra lépnek az Imre 
Zoltán Művelődési Központban. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk Kállai 
Krisztával a Stand Up Comedy Humortársulat művészeti menedzserével és 
Orosz Gyuri humoristával, a Stand Up Comedy Humortársulat létrehozójá-
val, művészeti vezetőjével.

 —Mit lehet tudni a Stand Up Comedy Humortársulatról?
 — K.K. A Társulat 2011-ben alakult. 
Kezdetekben kis létszámú csa-
pattal dolgoztunk és Budapesten 
szerveztünk fellépéseket. 2013-tól 
elindítottuk a Humortechnikumot, 
ami egy tehetségkutató és tehet-
séggondozó program. Bárki jelent-
kezhet egy 5 perces bemutatkozó 
műsorral. Aki bekerül azt két hóna-
pon keresztül mentoráljuk. Fellé-
péseket szervezünk nekik, ahol a 
nézők és a humoristákból álló zsű-
ri pontozza őket. A felkészülési idő 
alatt Gyuri segíti őket, tanácso-
kat ad nekik. A végső megméret-
tetésig csak a legjobbak jutnak el, ahol az első helyezett szerződést kap 
a társulatunknál. A mentoráltak közül többen szerepeltek már a Show-
der Klubban, adtak önálló esteket vagy szerepelnek tévé reklámokban. 
Körülbelül 15 olyan tagunk van, aki ez által van a szakmában, tehát a 
Társulatunk is folyamatosan nő.

 —A Társulat egy országjáró turnét szervezett, így jöttetek el János-
halmára is. Honnan jött a turné ötlete és eddig hány városban jár-
tatok már? 
 — K.K. Korábban Budapesten léptünk csak fel, egy idő után gondoltunk rá, 
hogy az ország nagyobb városaiba is szervezünk stand up fellépéseket 
és ezek nagy sikert arattak. Ezek után többen megkerestek minket, hogy 
kisebb településekre is szervezhetnénk fellépéseket, tehát igény volt rá, 
ezért döntöttünk úgy, hogy csinálunk egy országjáró turnét. Körülbelül 50 
állomásos az idei turnénk, de már szervezzük a jövő évit is. 
 —November 7-én újra eljön Jánoshalmára a Stand Up Comedy 
Humortársulat. Kik lesznek most a fellépők?
 — K.K. Most is három humoristával érkezünk hozzátok. Az egyik természe-
tesen Orosz Gyuri lesz, akit már hallhatott a közönség a szeptemberi 
előadáson is, de rendszeres fellépője a Showder Klubnak és a Rádióka-
barénak, de a Comedy Central tv csatornán is sokszor feltűnik. 
Lorán Barnabás, akit Trabarna néven is ismerhetnek az olvasók. Trabar-
na 10 éve kezdte a hangjával utánozni a 47-es villamost, illetve a Tra-
bant személygépkocsit, manapság a Showder Klubban láthatjuk. A har-
madik fellépő Redenczki Marcsi lesz, a Comedy Central tv csatorna és 
a Rádiókabaré fellépője. Műsora családcentrikus, témaválasztása a nők 
mindennapjai körül forog: háztartás, gyereknevelés, de a férfiakról alko-
tott véleményét sem rejti véka alá.
 —Milyen műsorral készülnek a novemberi előadásra a humoristák?
 — K.K. Gyuri mindig több műsorral készül és a közönséghez igazodik. Azt 
adja elő, ami az adott közönséghez közelebb áll, jobban megnevette-
ti őket.
Trabarna a Showder Klub felvételére készül és abból fog részleteket 
hozni, mondhatjuk, hogy teszteli a közönségen. Ezt a műsorát máshol 
még nem láthatták a nézők. 
Redenczki Marcsi második önálló estjét tartja Budapesten és annak az 
előadásnak fogja elhozni a legjavát Jánoshalmára. 

A továbbiakban Orosz Gyurival beszélgettem.
 —Szeptemberben jártál Jánoshalmán, milyen volt a közönség?
 — Jánoshalmán nagyon jó volt a közönség, minden poénra jól reagáltak. 
Másik pozitívuma volt az előadásnak, hogy nem csak adtam, hanem 
kaptam is tőlük valamit. Épp a Rádiókabaré felvételére készültem és úgy 
gondoltam, hogy előtte tesztelem a jánoshalmi közönségen. A közön-
ség nagyon jól fogadta, egy dolog nem tetszett nekik, azt ki is vettem a 

műsorból és a Rádiókabarés felvétel nagyon jól sikerült, szóval köszö-
nöm nekik is a segítséget. 
 —Hogyan születnek a sztorik, történetek, amiket előadsz?
 — Minden történetem megtörtént eseményen alapszik. Természetesen 
kicsit jobban ki kell színeznem őket, mintha a baráti társaságban mesél-
ném el.
Elsődleges célom, hogy nevettessek de számomra az is fontos, hogy 

mondanivalója legyen az előadásnak. 
 — Van valamilyen rituáléd, 

mielőtt színpadra lépsz?
 — Igen, van. Mindig valamelyik 

szerencsezoknimban lépek a szín-
padra. Ezeken a zoknikon mindig 
valamilyen vicces minta van, példá-
ul pepita, pálmafa vagy hot-dog. A fel-
lépéseimre sosem húzok fel normá-
lis férfizoknit. 

 — Hogyan lesz valakiből 
humorista?

 — Nagy családból származom, 
voltak olyan családi összejövetelek, 
ahol 40-en is voltunk. 
Ezeken a családi rendezvényeken 

mindenki próbált minél viccesebb anekdotákat, sztorikat mesélni. Gye-
rekkoromban vicces családi darabokat is rendeztem a többi gyerekkel, 
amit előadtunk a felnőtteknek. 
Később a debreceni rádiónál dolgoztam, műsort vezettem. A debrece-
ni MJU (Mindenkinek Jár az Unalom) társulat kért fel, hogy szerepel-
jek az egyik stand up estéjükön. 2011-ben megnyertem a Frizbi stand-
up comedy versenyét. Ezután több országos műsorban is szerepeltem 
és szereplek azóta is. A Rádiókabaréban 2012-óta, a Showder Klub-
ban 2013-óta. Rendszeresen jelen vagyok a Comedy Central tv csator-
na stand up műsorában is.
2011-ben megalapítottuk a Stand Up Comedy Humortársulatot, amellyel 
szintén számos fellépésen vagyunk túl.
 —Változott a humorod az évek során?
 — Azt szoktam mondani, hogy régen vicces ember voltam, ma már humo-
rista vagyok.
Az előadásaimat még mindig tesztelem, mielőtt a nagyközönség elé kiál-
lok. Először a páromon, Kállai Krisztin, majd a családomon, barátaimon, 
kisebb klubokban és ha minden a helyére került, akkor kerül a tv-be és 
a rádióba. 
Bár az is igaz, hogy szoktam improvizálni is a színpadon, de ez sokszor 
közönségfüggő. Ha nagyon egy hullámhosszon vagyunk a közönséggel, 
akkor új elemeket is beleteszek a műsorba. A művelődési házakban tar-
tott fellépéseimet például ezért is szeretem, mert általában ott improvi-
zálni is tudok. 

A Stand Up Comedy Humortársulat november 7-én ismét várja a 
nevetni vágyókat Orosz Gyurival, Lorán Barnabással (Trabarnával) 
és Redenczki Marcsival az Imre Zoltán Művelődési Központban. 

Készítette: Petróczky Henrietta

Stand Up Comedy Humortársulat Jánoshalmán

Az elmúlt hónapban újabb színházi élménnyel gazdagodtak, akik meg-
tekintették az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében 
bemutatott zenés vígjátékot. Az Elvámolt nászéjszaka című darab mottója 
lehet „Van Önnek valami elvámolnivalója?”. Ismerősen cseng a fülünkben ez 
a mondat. A történet, mely Franciaországban játszódik,  eredeti rém egysze-
rű és mégis komikus alaphelyzetet vázolt. Amikor az ifjú házasok elindulnak 
nászútra, a vonaton a vámos megkérdezte „Van valami elvámolnivalója?” és 
ezután soha többé nem sikerült az, ami a férj kötelessége lenne, mert a fen-
ti mondat mindig visszacsengett. De azért akadt egy tartalékvőlegény is…

Szóval volt egy vidám estéje, aki megtekintette ezt a vígjátékot. 
Kíváncsian várjuk az újabb darabot városunk színpadán. 

Elvámolt nászéjszaka 

Magyar János kiállítása

Jánoshalma Városi Önkormányzat és a  Jánoshalmi Művésztelep 
közös szervezésében, a telep Kossuth utcai épületében 2019. szeptem-
ber 13-án Bányai Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg Magyar 
János festőművész kiállítását 

A Nagymaroson élő és alkotó művész témái között a táj és annak költé-
szete, a természet ősi elemei, a repülés valóságos és átvitt értelmű ábrá-
zolása, valamint az irodalmi, mitológiai utalások, hivatkozások egyaránt 
megtalálhatók.



JÁNOSHALMI 

HUNYADI NÉPE2019. október 3. oldal

KÖZMŰVELŐDÉS

DIÁKÉLELMEZÉSI KONYHA

Az intézmény működése biztosított, vezetője Taskovics Péterné, szak-
ember ellátottsága megfelelő, tevékenységét önálló gazdasági egység-
ként végzi. Óvodások, iskolások, és az idősek otthonában lakók étkezte-
tését végzik, de lakossági szolgáltatásokat is nyújtanak, igény szerint ház-
hoz viszik a meleg ételt. 

A Magyar Kormány nagy gondot fordít a diákok étkeztetésére, tanítá-
si időben, és iskolai szünidőben egyaránt, normatív és egyéb támogatá-
si formában a gyermek étkeztetés költségeit biztosította az egész önkor-
mányzati cikluson keresztül. A Diákélelmezési Konyha még 2011-ben kül-
ső és belső felújítást kapott, a konyhai főzőedényeket, berendezéseket már 
akkor újakra cserélte az Önkormányzat, a nyílászárók cseréje, a tető szige-
telése is megtörtént. Az elavult légtechnikai rendszer teljes felújítása azon-
ban idén fejeződött be, korszerű elszívó-befúvó rendszer került kialakítás-
ra, megújuló energiaforrás, hőszivattyús rendszer felhasználásával kombi-
nálva. Az felújítással egyidőben az étkeztetéshez szükséges fogyóeszkö-
zök is beszerzésre kerültek. Ezzel a fejlesztéssel a dolgozók munkakörül-
ményei lettek jobbak. 

A Konyha épületének felújítását ezidáig nem a város költségvetéséből, 
nem a jánoshalmi adófizetők pénzéből, hanem EU és hazai pályázati forrá-
sokból valósította meg a város vezetése.

EGÉSZSÉGÜGY

A város egészségügyi ellátórendszerének központja a járási/kistérségi 
feladatokat ellátó szakrendelő, az Egészségügyi Központ. Ügyvezető igaz-
gató: dr. Horváth Endre. Jánoshalmán kívül Mélykút, Borota, Kéleshalom, 
Rém, Hajós települések lakóinak vizsgálatát végzi a központ.

Itt kapnak helyet a háziorvosok, védőnői szolgálat, a fogorvosok, és az 
Egészségfejlesztési Iroda. A szakellátó központ ügyvezetésének munkáját 
minősíti, hogy az intézmény önálló gazdálkodást folytat, az elmúlt 5 évben 
sem szorult a tulajdonos önkormányzatok pénzügyi támogatására. Eszkö-
zellátottságát tekintve korszerű diagnosztikai eszközökkel, műszerekkel fel-
szerelt intézményről van szó, de van olyan eszköz, amelyet már 2010 óta 
újabbra, modernebbre cseréltek. 

Az egészségügyben országosan tapasztalható várólistáktól nem mentes 
a mi intézményünk sem, de ezek csökkentésére több eredményes intézke-
dést hozott a szakmai vezetés. 

A háziorvosi ügyelet az Arany János utcában kap helyet. Változás tör-
tént az elmúlt 5 évben, mivel a háziorvosok jelezték, hogy napi feladataik 
ellátása mellett nem tudják tovább ellátni az éjszakai és hétvégi ügyeletet. 
Az Önkormányzat késedelem nélkül megtette a szükséges intézkedéseket, 
azóta helyi egészségügyi szolgáltató cég látja el az ügyeleti feladatokat. 

A városban, nincs orvoshiány.
Az intézmény szakmai vezetése létrehozta az Egészségfejlesztési Iro-

dát, aminek az a feladata, hogy egészséges életmódra nevelést, és a 
betegségek megelőzését is a zászlójára tűzze. Így nem csak a betegsé-
gek gyógyítását végzi az intézmény, hanem a megelőzésre is nagy hang-
súlyt fektet. Az óvodákba, iskolákba pályázati programok útján jutnak el az 
egészségügyi központ munkatársai, tehát a legkisebbekkel kezdik a felvilá-
gosítást, az egészséges életmódra nevelést. A felnőtteknek pedig testi és 
lelki egészségmegőrzés témakörökben országos hírű szakmai előadókat, 
a szakma legjobbjait hívják meg Jánoshalmára előadásokat tartani, a leg-
újabb, legmodernebb mozgáskultúrát népszerűsíteni. Az Egészségfejlesz-
tési Iroda által szervezett programokon való részvétel a lakosság számá-
ra ingyenes volt.

OKTATÁS

Az önkormányzat feladata az óvodai ellátás biztosítása, ez többcélú 
intézményen keresztül történt, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat-
tal karöltve. Az intézmény vezetője Ördögh Edit. Az óvoda működését az 
állami normatíván felül az Önkormányzat a saját bevételeiből (adóbevéte-
lekből) támogatja, hogy a lakosság által elvárt szolgáltatást tudja nyújtani az 
intézmény. Az elmúlt önkormányzati ciklusban elindult a bölcsődei szolgál-
tatás. A kormányszándéknak megfelelően a szülők igénye szerinti bővítés-
re önkormányzati szándék van. Az óvodák (Batthyány utcai és a központi) 
épületét ebben a ciklusban felújítottuk, fűtés korszerűsítés, nyílászárók cse-
réje, és a külső homlokzat felújítása különböző pályázati forrásokból meg-
történt, ill. a központi óvodánál folyamatban van a külső homlokzat szige-
telése. Pedagógushiány nincs az óvodában. A pedagógiai munkát irányí-
tó óvodavezető megbízatását meghosszabbítottuk, az intézményben elis-
merésre méltó szakmai munka folyik. A Nyitnikék Gyermekház megkönnyí-
ti a szülőktől való elszakadást, a kisgyermekek közösséghez szoktatását, 
az óvodai csoportokban minden gyermek számára ingyenesen hozzáfér-
hető képességfejlesztő és tehetséggondozó programokat biztosítottunk. Az 
önkormányzat a szakmai munkát pályázati források bevonásával támogat-
ta, de a szakmai közösségnek önállóan beadott pályázatai is van.

A város többi oktatási intézményei nem tartoznak önkormányzati fenntar-
tás alá, de megemlíteni mindenképpen meg kell, amikor városunk oktatásá-
ról van szó. Az egyházi és tankerületi intézmények felújított állapotban van-
nak, vagy éppen felújítás alatt állnak. Az önkormányzat egy 2011-ben felújí-
tott intézményt adott át az államnak. A Hunyadi általános iskola az oktatás-
politika új irányainak megfelelően a térség központi iskolájává fog szerve-
ződni, ezért épületbővítés van folyamatban, az egyházi iskola szintén kor-
mányzati támogatással tornateremmel, aulával fog bővülni. 

Az Agrár-minisztérium szakképző iskolája is felújítás, és bővítés előtt áll, 
erre a minisztérium biztosít forrásokat. Főként a kollégiumi rész moderni-
zációjára kerül majd sor, a beruházás hamarosan kezdetét veszi. Iskoláink-
ra a jól felszereltség jellemző. 

A város vezetése tárgyalásokat folytatott a középiskolai oktatás lehető-
ségeinek kiszélesítésére vonatkozóan, egy technikumi képzés elindításá-
val a volt gimnázium épületének újra oktatási célokra való hasznosításá-
ra kerülne sor 2020. szeptemberétől. Az elképzelés miniszteri döntésre vár. 

SZOCIÁLIS FELADATOK

Az Önkormányzat szociális feladatainak ellátását a Pelikán Kft. végzi, 
vezetője Ádám Tamásné. Az önkormányzati szociális feladatok ellátását az 
állam finanszírozza, de az Önkormányzat minden évben kiegészíti a finan-
szírozást a saját bevételekből, az adóbevételekből. 

A kötelezően ellátandó, és a nem kötelező feladatok ellátásában ebben a 
ciklusban lényegében nem volt változás. Az intézmény szakmai működése 
biztosított, vezetőjét megerősítettük pozíciójában, Ádám Tamásné ebben 
az évben munkásságáért életmű díjat kapott. 

Az intézmény állagának megóvására folyamatosan gondot fordított az 
Önkormányzat a Városgazda Kft-n keresztül. Az intézmény dolgozói állo-
mányának számára az Önkormányzat ingyenes szakmai képzési lehetősé-
geket biztosított. 

Az elmúlt ciklusban a város vezetése egyeztetéseket folytatott a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat országos vezetésével arról, hogy átvegyék a szo-
ciális feladatok ellátását. A ciklus végéig az átadás-átvételre nem került sor, 
a terv leghamarabb a jövő év elején realizálódik.

ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

Az Önkormányzati Tűzoltóságnál Nagy Sándor nyugdíjazása miatt 
parancsnok váltás volt a mögöttünk álló ciklusban, Zsiák Zsolt parancs-
nok úr vette át a helyét, aki a szükséges szakmai végzettséggel, és veze-
tői kompetenciákkal rendelkezik. 

A Tűzoltóság finanszírozását az állami támogatás mellett a ciklus elején 
teljes egészében Jánoshalma Város Önkormányzata fedezte, a város költ-
ségvetéséből, a saját bevételekből (adóbevételekből). A későbbiek során 
a finanszírozásban annyi változás történt, hogy a Jánoshalmi Tűzoltóság 
feladat ellátási területén lévő települések (Mélykút, Borota, Kéleshalom) 
lakosságszám arányban hozzájárulnak a működtetéshez.

Az elmúlt időszakban szervezeti átalakulási folyamat is történt a Tűzol-
tóságnál, ami azt eredményezi, hogy a működéshez, eszközök vásárlásá-
hoz pályázati források is igénybe vehetők lesznek a jövőben.

VÁROSGAZDÁLKODÁSI 
FELADATOK

Városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat a Városgazda Kft-n 
keresztül látja el, ügyvezető igazgató Juhász Zsolt. A feladatok ellátásá-
nak pénzügyi finanszírozására az állam biztosít forrásokat, de az Önkor-
mányzat minden évben tetemes összeggel ezt kiegészíti az adó- és egyéb 
bevételeiből. 

A vállalkozói szféra munkaerő elszívó hatása itt is érzékelhető, szakem-
berhiánnyal küzd az ágazat. A probléma ott kezdődik, hogy munkatársaink 
nyugdíjba vonulása után szinte nincs utánpótlás. A tendencia már elkezdő-
dik a szakember képzés területén, ami azt jelenti, hogy nincs, vagy kevés 
az ácsnak, a kőművesnek, a bádogosnak tanuló fiatal. 

A parkgondozási, és a közterületeken végzett feladatok mellett az óvo-
dában, és a Pelikán Kft. ingatlanaiban, a polgármesteri hivatalban végez-
tek karbantartási és felújítási munkálatokat a munkatársak. A Városi Szál-
láshely és Irodaház hasznosítása mellett, a Sportcsarnok fenntartása is fel-
adat. Emellett a város nagyrendezvényeinek megszervezésében is fontos 
szerepe van a Városgazda Kft-nek, a sátrak felállítása, főzőhelyek bizton-
ságos kialakítása, a helyszín berendezése és takarítása tartozik a feladat-
körükbe. A közfoglalkoztatás is ezen a színtéren történik, aminek finanszí-
rozása állami támogatásból történik. A közfoglalkoztatottak száma az utób-
bi években folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, mivel a vállalkozói 
szférában, és a mezőgazdaságban helyezkednek el a közfoglalkoztatottak. 
Pályázatírói munkatársunkat, Halász-Csiba Renátát egyre többen keresik 
meg a város vállalkozói, civil szervezetei, intézményei, sőt magánszemé-
lyek is, mivel munkatársunktól teljes körű szolgáltatást kapnak, az egész 
pályázati folyamatot végig tudja kísérni.

CIKLUSVÉGI ÉRTÉKELŐ
A város Lajtha Lászlóról elnevezett művészetoktatási iskolája 2018-ban 

beintegrálódott a Hunyadi általános iskola oktatási rendszerébe, a város 
vezetése így látta biztosítottnak, hogy a fennmaradáshoz megfelelő tanulói 
létszám álljon rendelkezésre. Létszükséglet volt ezt a lépést megtenni, mert 
a csoportos tanszakok oktatása még 2006-2010 közötti időszakban politi-
kai okokból átszerveződött a városban működő Felső-Bácskai Fiatal Művé-
szekért Alapítvány által működtetett alapfokú művészetoktatási intézmény-
be. Azzal együtt, hogy a csoportos tánc, és néptánc oktatás a jobbik-libe-
rális politikai, szellemi irányzat irányítása alatt működik, Jánoshalma nap-
jainkra eljutott oda, hogy nincs egyetlen színpadra állítható felnőtt népitánc 
csoportja sem a városnak.

A közművelődési feladatokat az Önkormányzati tulajdonában lévő Imre 
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban Hepp Levente intézményveze-
tő, és munkatársai végzik. A tevékenység pénzügyi finanszírozása állami 
normatívából történik, Az állami hozzájárulást az Önkormányzatnak a saját 
bevételeiből (adóbevételekből) ki kell egészíteni ahhoz, hogy a lakosság 
által elvárt szolgáltatásokat tudja biztosítani az intézmény.

Az óvodásoktól az idősekig minden korosztály számára igényes, tartal-
mas programkínálatot nyújt az intézmény. Koncertek, filmvetítések, bálok, 
színházi előadások, zenés, táncos rendezvények, iskolai, óvodai közösségi 
programoknak ad helyet a művelődés háza. A város nagy rendezvényeinek, 
az állami ünnepek színvonalas megrendezésében sokat segítettek a város-
vezetés által elnyert pályázati források. Túlnyomó részben ezek a progra-
mok az elmúlt 5 évben nem az adófizetők pénzéből kerültek finanszírozás-
ra, emellett a lakosság számára nagyon sok fővárosi művészekkel, élvonal-
beli zenekarok fellépésével ingyenesen látogatható program megszervezé-
sére került sor a Főtéren, ill. a Művelődési Házban.

Az elmúlt 5 évben sor került az Imre Zoltán Művelődési Központban a klí-
ma berendezés beszerelésére, és a színpadtechnika felújítására.

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról
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Sikeres volt a kormányablak busz 
munkája a jánoshalmi járásban

A Kormányablak busz szeptember 10-15 között a járás valamennyi településén fogadta az ügy-
feleket.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mobilizált ügyfélszolgálatát minden településen örömmel 
fogadták. A szolgáltatást kisgyermekek, diákok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozot-
tak egyaránt igénybe vették ezen a héten. Az első napon Kéleshalom községben intézhették ügyei-
ket a lakosok. Rém község esetében, ahol szórólapon az önkormányzat segítségével minden lakásba 
eljutott a hír a Kormányablak busz érkezéséről, több mint 10 ügyfél érkezett már az ügyintézés kez-
detére, és folyamatosan váltották egymást az érdeklődők. A hétvége folyamán  Jánoshalmán a Szü-
reti Expón intézhették ügyeiket a kilátogatók. Különösen örültek a nagyobb városokban tanuló, és a 
rendezvényre hazalátogató fiatalok, akik szülővárosukban tudták elintézni ügyeiket. 

A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés volt a legjellemzőbb, de szép szám-
ban előfordult diákigazolvány igényléssel, lakcímigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, ügyfélkapuval 
kapcsolatos ügyintézés is. Ezen kívül többen érdeklődtek szociális, egészségbiztosítási és családtá-
mogatási ügyekben.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Járás i  H ivata l  h í re i

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

Közzététel időpontja: 2019.09.23.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Turcsik Attila Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, Szakmunkásképző Fajszi Józsefné Ev. Jánoshalma megegyezés szerint

Udvaros Általános iskola Mélykút Város Önkormány-
zat Gondozási Központja Mélykút Jogszabály szerint

Konyhai kisegítő Általános iskola BAR-MÉ Kft. Mélykút 165.000,-Ft
Üzemi takarító Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Foresta-98 Kft. Soltvadkert megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Hűtéstechnikai berendezés kezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola, Technikum Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Raktári árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

Hogyan foglalhat időpontot a 
Jánoshalmi kormányablakba?

Előzetes időpontfoglalásra a kormányablakban személyesen ügyfélfogadási idő-
ben van lehetőség, telefonon pedig a 1818-as központi telefonszámon.

Interneten keresztül történő időpontfoglalásra a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás 
(KIA) segítségével a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu felületen van lehetőség. A Központi 
Időpontfoglaló Alkalmazás (KIA) országosan egységesen biztosítja az online időpontfogla-
lást a kormányablakban intézhető ügyek tekintetében.

 Az Ügyfélkapuba történő belépést követően első lépésként ki kell választani azt a kor-
mányablakot, ahová időpontot szeretne foglalni az ügyfél. Ezután van lehetőség az ügy-
kör megjelölésére. A rendszer újítása, hogy a szolgáltatás halmazon (pl. személyi igazol-
vány) belül először feladatkört (pl. polgárok személyi adataival és lakcímével kapcsolatos 
feladatok), végül az adott ügykört (pl. állandó személyazonosító igazolvány kiadása irán-
ti kérelem) lehet kiválasztani. Amennyiben az ügykör kijelölésre került, a következő ablak-
ban a rendszer által felajánlott időpontok közül van lehetőség lefoglalni az ügyfél számá-
ra legmegfelelőbbet. Végül az ügyfél adatainak (e-mail cím, név, telefonszám) megadásá-
val véglegesíthető a foglalás.

A foglalt időpont előtt néhány  perccel érdemes a kormányablakban megjelenni, ahol az 
ügyfélhívó képernyőjén az e-mailben kapott sorszám megjelenése után a megfelelő pult-
hoz kell fáradni.

A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályát felkeresni szándékozó ügyfeleink-
nek is ajánljuk az ügyfélkiszolgálás kiszámíthatóságát és gördülékenyebbé tételét biztosí-
tó szolgáltatást.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Október közepére elkészül a 
jánoshalmi járási hivatal új épülete 

Az állami és önkormányzati feladatok egyértelmű elhatárolása és a gazdaságos működ-
tetés érdekében a járási hivatal a Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. szám alatti épület-
ben kerül elhelyezésre. A járási hivatal egyes szervezeti egységeiben megforduló ügyfelek 
száma, akárcsak az igénybe vehető szolgáltatások köre évről-évre nőtt, ezért szükségessé 
vált egy új, integrált elhelyezést biztosító járási hivatali épület felépítése.

Az új épületben a földszinten kap helyet a Foglalkoztatási Osztály, és itt találhatjuk majd 
a gyámügyi ügyintézőket is. Az emeleti részen háttérirodák kerülnek kialakításra. 

Az ügyfélfogadás 2019. október 18-tól kezdődően már a Jánoshalma, Kölcsey 
Ferenc utca 12. szám alatti épületben történik. A költözés előtti ügyfélfogadási rend az új 
épületben is érvényes. A kollégák telefonszámai és e-mail címei nem változnak. 

A költözés miatt ügyfélfogadási szünet lesz október 16-án a Jánoshalma, Arany János 
u. 13. szám alatti Foglalkoztatási, illetve a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon. 
Október 17-én nincs ügyfélfogadás, október 18. napjától pedig az új helyen várjuk kedves 
ügyfeleinket.

A Kormányablakot nem érinti a költözés, változatlanul marad korábbi helyén, a Béke tér 
1. sz. alatt.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!  
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

2019. szeptember 13-14-én, immár hatodik alkalommal 
került megrendezésre Jánoshalmán a Szüreti Expo. Az ese-
ményen a Jánoshalmi Járási Hivatal szervezésében a Járási 
Közfoglalkoztatási Kiállítást is megtekinthették az érdeklődők, 
akik emellett szüreti ételeket is kóstolhattak. 

A rendezvényen Taskovics Péter, a szakképző iskola főigazga-
tója, Kovács Ernő kormánymegbízott, valamint Czeller Zoltán pol-
gármester és Farkas László a NAK Bács-Kiskun Megyei Alelnö-
ke köszöntötte a kiállítókat és érdeklődőket, a járás önkormányza-
tai pedig bemutatták a településeken folyó értékteremtő munkát. 

A Járási Hivatal kiállítóként is jelen volt a rendezvényen. A leg-

kisebbeket édességgel és a Járási Gyámhivatal munkatársai által 
készített kifestő lapokkal várták, de készültek a járási hivatal mun-
kájával kapcsolatos Járási Totóval is. A hibátlanul kitöltött totók 
közül hét nyertest sorsoltak, akik helyi vállalkozók által felajánlott 
nyereményeket vehettek át: Papp Jácint, Mészáros Zénó, Sza-
kál Lajos, Maráczi László, Horváth Mónika, Kákonyi Ferenc, Sza-
bó Regina. 

A helyszínen végig megtalálható volt a kormányablak busz, így 
az érdeklődők mindkét napon igénybe vehették annak szolgálta-
tásait.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Szüreti rendezvényen a Hivatal

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
(kukorica) történő kifizetése 

2019. október 21-től (hétfő) november 1-ig (péntek) 
 történik.

Munkanapokon: 800–1200   és  1300–1600  

Szombaton és ünnepnapokon (október 23. és november 1.): 800–1200

lesz termény kiadás.
A kiadás helye:  

Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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A Demens gondozó képzés a Pelikán Közhasznú Non-Profit Kft. szervezésében 
2018. novemberében indult el. A Kft. alkalmazottai közül 11 fő, Mélykút Városi 
Önkormányzat Gondozási Központjának alkalmazottai közül pedig 4 fő vett részt 
a Demens OKJ képzésen.

Jánoshalma és Mélykút települések szociális ellátásokat nyújtó intézményei a 
képzés finanszírozására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott támogatást. A támogatási összeg a Peli-
kán Közhasznú Non-Profit Kft. esetében 6.046.272 forint, míg a Mélykúti Gondo-
zási Központ esetében 2.239.360 forint volt.

A képzést az M-Stúdium Oktatásszervező Kft. bonyolította le 720 órában. A 
képzés keretében az Oktatásszervező Kft. munkaruhát, munkacipőt is biztosított a 
gyakorlati képzéshez az hallgatók számára. A képzés során két alkalommal Juhász 
Ágnes diplomás ápoló, demencia specialista, demens szakápoló is látogatást tett 
a hallgatóknál, „demencia” szimulációs tréninget tartott számukra, majd egy-egy 
összefoglaló előadást is meghallgattak.

A képzésben résztvevő 15 fő 2019. szeptember 4-én központi írásbeli, majd 

2019. szeptember 20-án sikeres szóbeli vizsgát tett.
Ezúton gratulálunk a vizsgázóknak a szép vizsgaeredményekhez. A képzésben 

résztvevő oktatóknak, a vizsgabizottság tagjainak, a képzőintézményeknek és nem 
utolsó sorban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalma Járási Hivata-
la Foglakoztatási Osztályvezetőjének Mészáros Pongrácnak köszönjük az odaadó 
munkát és támogatást.

Bízva abban, hogy a végzős hallgatók további munkáját nagyban segíteni fog-
ják a képzés során tanultak, melyet a „demens” kórképpel rendelkező ellátottaink 
és hozzátartozóik javára tudnak fordítani.

„Ha teljes szívünkkel és értelmünkkel elfogadjuk azt a személyiséget és az éle-
tutat, amit az egyéniség ad hozzá a demenciához, nem hagyhatjuk, hogy az eset-
leges nyelvi különbségek, a rövid távú emlékezet elvesztése, és egyéb fizikai vagy 
mentális okok meggátolják, hogy megértsük, milyen is az ember a betegség 
mögött, hogy mit és miért tesz… Az ember áll előbb, és csak azután a demencia.”

/ Juhász Ágnes /

Demencia gondozó képzés Jánoshalmán

Máltais eseményekről

Szeptember második hetében Berlin-
ben, a magyar határnyitás 30. évfordu-
lója alkalmából rendezett konferencián a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos 
küldöttségének tagjaként vehettem részt.                                                                                                                             
A nyitó előadásban tájékoztatást kaptunk  
a német és a magyar kormány álláspont-
járól, a mai aktualitásokról. A programban 
szerepelt a Reichstag meglátogatása, ahol 
egy plenáris ülésen vettünk részt, amin a 
német kancellár, Angela Merkel is jelen 
volt. Ezt követően a magyar határnyitás és 
a magyar-német jó kapcsolatoknak is emlé-
ket állító emléktábla megkoszorúzására 
került sor, ahol részt vett Kozma Imre atya, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, 
Kövér László, a magyar országgyűlés elnö-
ke és Frank-Walter Steinmeier német szö-
vetségi elnök is. Ezt követően  a német Kül-
ügyminisztériumban folytatódtak a rendez-
vények. Este a berlini magyar nagykövetsé-
gen megrendezésre kerülő fogadáson vet-
tünk részt. Másnap a Német Máltai Sze-
retetszolgálat által felépített sátortáborba 
látogattunk el, ami segített felidézni, hogy 
milyen lehetett 1989-ben a német mene-
külteknek felállított sátortábor Magyaror-
szágon. Az itt töltött idő alatt alkalmunk 
nyílt beszélni az akkori német menekültek-
kel és máltais résztvevőkkel, akik háláju-
kat fejezték ki mind a máltaisoknak, mind 
a magyaroknak az akkori segítségnyújtá-
sukért és tettrekészségükért. Emellett lehe-
tőségünk nyílt a német máltaisokkal, illetve 
fiatalokat tömörítő csoportjukkal elmélyíteni 
az együttműködésünket, a további kapcso-
lat tartását. Végül a Hungaricum Collegium-
ban zártuk a napot kerekasztal beszélgeté-
sekkel, amin Kozma Imre atya is részt vett.                                                                                                                                      
Szerencsésnek érzem magam, hogy lehe-
tőségem nyílt ezen a nagyszabású rendez-
vényen részt venni, amihez elengedhetet-
len volt, hogy a Régió vezetésének felké-
résére a Jánoshalmi Csoport a tagságából 
engem javasolt. Öröm volt látni, hogy meny-
nyi aktív fiatal tevékenykedik a szervezet-
ben, ami erőt ad további máltai munkám 
végzéséhez.

Petróczky Péter

A Magyar Agrárgazdasági Kama-
ra Bács- Kiskun Megyei Szervezete 
a Magyarok Kenyere program kereté-
ben szept. 24-én  ünnepélyes keretek 
között  1200 kg lisztet adományozott a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat János-
halmi Csoportjának. A rendezvényen 
jelen volt a Kamara vezetősége és a 
MMSZ Dél-Alföldi Régiójának küldött-
sége, városunk önkormányzatának és 
intézményeinek vezetői.

A Magyarok Kenyere olyan karita-
tív program, melynek keretében a Kár-
pát-medence magyarlakta részeiről 
nemzeti összefogással búzát gyűjtenek 
a gazdáktól, vállalkozóktól, hogy azt 
liszt és kenyér formájában eljuttassák a 
magyar gyerekeket segítő szervezetek 
révén a rászorulókhoz.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban megtartott átadási ünnepségen a 
Kamara elnök helyettese, Farkas Lász-
ló úr ünnepi beszédében elmondta, 
hogy évről-évre nő megyénkben is a 
gazdák adományozási kedve, amihez 
az idei jó termés is hozzájárult. Gubán 
Gyula, a Bács-Kiskun Megyei Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek elnöke 
megköszönte, hogy aug. 20-án a jános-
halmi máltaisok részt vettek az akasz-
tói adomány átadó ünnepségen.  Mons. 
Menyhárt Sándor kanonok úr áldot-
ta meg a helyszínen átadandó lisztet.  
Czeller Zoltán polgármester úr, a ren-
dezvény fővédnöke, elismeréssel szólt 
a Magyarok Kenyere Program szerve-
zésében, az adományok gyűjtésében 
és szétosztásában részt vevők mun-
kájáról. Kiss Györgyné, csoportvezető 
elmondta, hogy az előző évben kapott 
lisztből 275 család részesült és meg-
köszönte Vancsura Józsefné malom 
tulajdonosnak, hogy ebben az évben is 
megőrölve, kicsomagolva juttatta el a 
felajánlott búzát. Az ünnepségre 10 csa-
lád kapott meghívást, akik személyesen 
vehették át a gazdák adományát.

A Szent Anna Katolikus Óvoda és 
Általános Iskola óvodásai  és diákjai az 
alkalomhoz méltó műsorral tették teljes-
sé és emlékezetessé az ünnepséget.

Máltai konferencia Berlinben 
a határnyitás emlékére

Adomány átadó ünnepség

Konténeres sittszállítás, 
konténer rendelés 

- sitt, építési és bontási törmelék, 
építkezési hulladék szállítás 

Jánoshalmán és 
vonzáskörzetében – 

gyorsan, olcsón, 
megbízhatóan!

2-3-4 m3-es nyitható, fix 
és fedeles konténerek

Gépész Partner Kft. 
Konténer rendelés: 

06-30-8192494
06-20-9657110

( 07:00-18:00 között )

A rendőrség befejezte 
az ügy vizsgálatát 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság gondatlanságból elköve-
tett emberölés vétség miatt folytatott büntetőeljárást egy 27 éves jánoshal-
mi nővel szemben.

Az anya idén március 5-én 14 óra 30 perc körül 7 éves gyermekét fel-
ügyelet nélkül elengedte az utcában lakó nagymamájához. A gyermek fel-
ügyeletéről ezt követően nem gondoskodott, a nagyszülőt a fia érkezéséről 
nem tájékoztatta – írja a police.hu.

A nyomozás adati szerint a nő tudott arról, hogy az ingatlan udvara ren-
dezetlen, ott több – különösen a kiskorúra nézve – jellegénél, méreténél, 
súlyánál fogva súlyos, vagy akár halálos eredménnyel járó sérülés okozá-
sára alkalmas tárgy is volt.

A gyerekre feltételezhetően játék közben egy, a kerítésnek támasztott, 
23 kilogramm súlyú, fából készült, kerettel rendelkező ágybetét rádőlt. Az 
orvosi ellátás ellenére 16 óra 30 perckor meghalt a fiú.

Az eljárást a rendőrök befejezték, és a keletkezett iratokat átadták az 
ügyészségnek.

Ismerkedés a Német Máltai Ifjúsági Szervezetének tagjaival

 Kozma Imre atyával

Beszélgetés a Német Máltai Szervezet vezetőivel
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A már hagyományos Töltött káposzta főző versenynek most is az AM 
ASzK, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
adott helyet, és segített a zökkenőmentes lebonyolításban.

Az eddigiektől eltérően ebben az évben Jánoshalma Városi Önkormány-
zat támogatta legnagyobb mértékben a rendezvényt. 

A megvalósításban többen is segítségünkre siettek, például a Kéles-Hús 
Kft, a Jánoshalmi Taskó Savanyúság, a Kisszállási TejFarm Kft, a Royal II. 
Sütőipari Zrt. Kiskunhalas, Horváth Ferenc Villamossági Boltja, Goldmix 
Kft. Pethőné Győry Zsuzsanna Ékszerboltja, a Gála Étterem és Pizzéria, 
Nagy István Virág, Ajándék üzlete és az Imre Zoltán Művelődési Központ. 
Mindannyiuknak köszönjük az önzetlen támogatást.

A szép őszi napra 17 versenyző nevezett, de volt olyan főzőhely, ahol két 
bográcsban is főtt a töltött káposzta. Felnőtt kategóriában 12, diák kategó-
riában 5 induló nevezett. A nevező csapatok tagonként 1-1 üveg bort, vala-
mint Jánoshalmi képeskönyvet kaptak.

Öröm volt nézni, hogy a csapatok milyen felszabadultan, jól érezték 
magukat, miközben a bográcsokban rotyogott a káposzta.

A zsűri elnöke: Gusztonyi László a Gála Étterem és Pizzéria főszakácsa, 
tagjai: Zecher Erzsébet, Petróczki Ferencné, Kiss György és Malustyik Béla 
voltak. A zsűri kilenc díjat adott át a versenyzőknek.
Felnőtt kategóriában

3. helyezést ért el a Fókusz Takarék csapata, 30.000Ft értékű ajándéku-
talvány volt a jutalmuk.

2. helyezést ért el Tormáné Ribánszki Zsuzsanna, 45.000Ft értékű aján-
dékutalvány volt a nyereménye.

1. helyezést ért el Bíró Antal a Bajai Jópofa Rácok csapatával, ők 
60.000Ft értékű ajándékutalványt kaptak.

Diák kategóriában:
3. helyezett: Király Lovastanya Szakis lányai, segítőjük Csimáné Balázs 

Zsuzsanna, nyereményük 15.000Ft értékű ajándékutalvány volt. 
2. helyezett: Probitas Táncosok csapata, segítőjük Bertáné Kiss Anett, nye-

reményük 30.000Ft értékű ajándékutalvány.
1. helyezett: a Szaki 11.K osztálya, segítőjük Fodor Zita osztályfőnök volt, 

nyereményük 45.000Ft értékű ajándékutalvány
Külön kategóriákban is megmérethették magukat a versenyzők:

 — a legszebb környezet díjat Tóth Zoltán, 
 — a legszebb tálalás díját Bíró Antal,
 — a legkülönlegesebb íz díjat Varga Ferenc érdemelte ki a VARGÁK csa-
patával. A „LEG” kategóriákban 15.000Ft értékű ajándékutalványokat 
adtak át a szervezők.

A verseny valamikori elindítói, megálmodói, Taskovics Tiborné Klárika 
és Zadravecz György kérésére Tormáné Ribánszki Zsuzsanna és Csimá-
né Balázs Zsuzsanna külön emléklapot és virágkosarat is kaptak. Csimá-

né Balázs Zsuzsanna a megelőző években nagy segítségükre volt a szer-
vezésben és a verseny lebonyolításában. Tormáné Ribánszki Zsuzsanna 
pedig az első főző versenytől mindegyiken részt vett.

Nagyon köszönjük a nevezők lelkes részvételét, a zsűri értékelését, a segítők 
munkáját és nem utolsó sorban a partnerek támogatását.

Varga Judit

Állatkiállítás a Szüreti Expon

Az idén hatodik alkalommal rendeztük meg a Szüreti Expót, a gyerme-
keknek külön programokkal és helyszínekkel készültünk. Pénteken ugráló-
vár várta a kisebbeket és nagyobbakat, beülhettek a rendőrségi, a mentő 
és a tűzoltó autóba. Mindkét napon kipróbálhatták óvodások és iskolások 
egyaránt az iskola tanulói által szakoktatói irányítással pályázatból készí-
tett gokart traktort pótkocsival, a kézműves sátorban csillámtetoválást kér-
hettek. 

Szeptember 13-án, pénteken és 14-én, szombaton délelőtt 8 órától dél-
után 17 óráig két helyiségben kerültek kiállításra az állatok. A házmesteri 
lakás garázsában hullámos papagájokkal, nimfa papagájokkal, kacagó ger-
lékkel, tengeri malacokkal, achát csigákkal, sárga kanárikkal, törpe és óri-
ás nyuszikkal, görög és sárga fülű ékszerteknősökkel, aranyhalakkal talál-
kozhattak az érdeklődők. A hátsó buszgarázsban alföldi dudoros- posta-, 
alföldi paraszt gatyás-, magyar páva-, arab dobos-, king-, budapesti magas-
röptű keringő-, francia mondain-, alföldi buga-, szegedi magaszálló kerin-
gő-, sztapári keringő-,  csepeli hófehér galambok, japán törpe cochin-, itáli-
ai gyöngyszürke tyúkok és kakasok, valamint házi fürjek kerültek kiállításra. 
A kinti állatsimogató bizonyult a legnépszerűbbnek a gyerekek körében: a 
bárányok, a borjú, a nyuszik, a csacsik és a póni szinte nem is látszottak a 
sok érdeklődőtől. Pénteken és szombaton több ingyen elvihető kis cicának 
találtunk új szerető gazdit.

Szeretnénk köszönetet mondani a kiállítóknak (AM ASzK tanüzem, Ber-
ta László, Boros Gábor, Farkas Mihály, Juhász János, Király Sándor, Kiss 
Ferenc, Kollár Dominika, Lázár Elizabett, Mészáros Tamás, Ódor Mihály, 
Rabb Sándor, Rácskai Róbert, Sódar Balázs, Szabados Árpád, Török Nor-
bert), a jánoshalmi 60-as számú Galamb Egyesületnek a ketrecek biztosítá-
sáért és felállításáért, valamint az iskola dolgozóinak és tanulóinak a segít-
ségért.

Az állatkiállítás nagyon jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a látogatók 
megismerjék a helyi tenyésztőket, több nyuszi is elkelt. Reméljük, jövő-
re még több féle programmal és állattal kedveskedhetünk a látogatóknak!

Maráczi Mónika szervező, AM ASzK  

Intézményünk, az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ 
2019. szeptember 13. és 15. között immár hatodik alkalommal rendezte 
meg az expót a jánoshalmi Gazdakörrel, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Jánoshalmi Járási Hivatalával, illetve Jánoshalma Város Önkormány-
zatával együttműködve.  A rendezvény védnökségét az idei évben is dr. 
Nagy István agrárminiszter vállalta.

Ez alkalommal a szervezők a Vidékfejlesztési Program népszerűsítését, 
a program nyertes pályázatainak és eredményeinek bemutatását tűzték ki 
célul. Fontos partnerünk volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelynek 
munkatársai - a megnyitót követően - a gazdálkodók számára is lényeges 
témakörökben tartottak előadásokat az iskola aulájában.

A jánoshalmi Gazdakör tagjai megint szemet gyönyörködtető kiállítást 
állítottak össze a tornateremben, amit a helyi és a környékbeli települések-
ről érkezett vállalkozások és termelők termékei egészítettek ki. Itt mutatták 
be alkotásaikat a jánoshalmi hímzőkör tagjai, de sok  érdeklődő időzött el 
a kosárfonók, fafaragók munkái előtt és gyönyörködtek az általános isko-
la diákjainak őszi kompozícióiban is. Köszönjük, hogy bemutatták terméke-
iket és alkotásaikat.

Szintén látványos kiállítást állítottak össze a járás településein élő köz-
foglalkoztatottak is, amiről minden látogató elismerően nyilatkozott.

A szervezők a legkisebbeknek is kedveztek, hiszen két előadást is tartott 
a Mesekocsi Színház. Mindkét napon használhatták az ugrálóvárat, megte-
kinthették a díszmadár és kisállat kiállítást, állatokat simogathattak, de kéz-
műves foglalkozások is várták őket. Óvodás és iskolás csoportok látogattak 
el hozzánk, és vettek részt lelkesen a különböző programokban. Köszönet 
az őket kísérő pedagógusoknak.

Nagy sikere volt a környékbeli vadászok látványos kiállításának nem 
csak a gyerekek, de a felnőttek körében is. A kiállítás összeállításában az 
idén is a Jánoshalmi Vadásztársaság tagjai vállalták a legnagyobb szere-
pet, de köszönettel tartozunk minden más kiállítónak is.

A Töltöttkáposzta-főző verseny reggelén szüreti felvonulást láthattak a 
belvárosban, amit a mazsorett csoport szép lányai és a Mezei Csokor nép-
dalkör lovaskocsikról szóló vidám éneke színesített.

Külön köszönjük az jánoshalmi Aerobic csoport és a Salima hastánccso-
port műsorát, mely az expó nagy sikerű előadása volt. 

Köszönjük Czeller Zoltán polgármester úrnak és munkatársainak, hogy 
lehetőséget teremtettek Szekeres Adrienn  meghívására, aki nagy sikerű 
koncertet adott az expó második napján a város főterén, melyet a Bács-
kai Ízek forgataga zárt.

Örömmel tapasztaltuk, hogy sok látogató kereste fel intézményünket, és 

nem csak Jánoshalmáról, hanem a környékbeli településekről is. Ezúton 
is köszönjük minden szervezőnek, kiállítónak és támogatónak a segítsé-
get és reméljük, hogy következő években ismét számíthatunk munkájukra.

Stadler Mónika főigazgató helyettes

Ismét „Szüreti expó” a mezőgazdasági szakképzőben

Ismét az „EXPÓ” szerves része volt a VII. 
„Töltött káposzta főző verseny”

Szüreti Expó 2019
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a töltött káposzta főzőverseny szakácsait is. Végül külön meg szeretnénk 
köszönni a helyi Szakiskola vezetőinek és dolgozóinak, hogy kiállításunk-
nak helyett adtak és minden segítséget megadtak kiállításunk zavartalan 
lebonyolítása érdekében. 

Fajszi Ferenc

Gazdakörünk kiállítása 
a Szüreti Expón

Gazdakörünk évről-évre, immár hagyományosan részt vesz önálló kiál-
lításával a jánoshalmi Szüreti Expo rendezvényen. Kiállításunk színhelye 
ezúttal is a Szakiskola tornaterme volt. Már csütörtök délután megkezdő-
dött a terem berendezése, a kiállításra behozott tárgyak, termények, képek, 
kézimunkák, kézműipari termékek átvétele és elhelyezése. Megjelentek a 
helyi iskolák és óvodák gyermekei által készített ötletes szüreti kompozí-
ciók is. Képviseltette magát termékeivel környékünk két nagy borászata 
is. A méhészeti termékekből külön kóstoló is volt. Az utolsó kiállító este fél 

kilenckor hozta be termékeit, addigra már az egész terem megtelt a kiál-
lítandó tárgyakkal és termékekkel. Péntek délelőtt Mons. Menyhárt Sán-
dor plébánosunk megáldotta a kiállított termékeket és tárgyakat, majd Far-
kas László gazdakörünk elnöke megnyitotta a kiállítást, amelynek három 
nap alatt nagyon sok látogatója volt. A gyermek látogatók egy-egy almát is 
kaptak ajándékba. Az Expo hivatalos megnyitója után látogatóink Kiss Ist-
ván, Kovács Sándor és Veszelovszki László által készített szüreti ételeket 
kóstolhattak. Szombaton a töltött káposzta -főző versenyen gazdakörünk 
csapatát Tóth Zoltán és Zámbó Zoltán képviselték, az általuk főzött töltött 
káposzta mindenkinek nagyon ízlett. Benevezett a versenyre a bácskos-
suthfalvi Rizling Egyesület csapata s. A jól sikerült kiállításunk vasárnap 
délután tombolával zárult, ahol gazdára talált a fődíj is, egy kétszemélyes 
belépő novemberi bálunkba. Gazdakörünk ezúttal is szeretné megköszön-
ni minden kiállítónak és tombola felajánlónak, hogy részvételükkel emel-
ték kiállításunk színvonalát. Köszönet azoknak, akik kiállításunk ideje alatt 
aktív munkájukat segítettek bennünket. Köszönet illeti a szüreti ételek és 

Szüreti Napok 
Bácskossuthfalván

Szeptember 7-én szombaton, gazdakörünk küldöttsége, eleget téve 
a Rizling Egyesület meghívásának, részt vett a bácskossuthfalvi Szüreti 
Napok rendezvényén. Az időjárás legalábbis az elején, kegyes volt a részt-
vevőkhöz. A Koplaló-réten a versenyzők hozzákezdhettek a csirkepaprikás 
főzés előkészülteihez az asztalokon, üdítők, pálinkák és jó borok oldották 
a közönség és a versenyzők szomját. A sátrakban árusok kínálták a szü-
reti portékájukat. Külön sort alkottak kóstoló és elárusító helyeikkel a helyi 
borászok. A színpadon kulturális műsor kezdődött. Nemsokkára megérke-
zett a rétre a színpompás szüreti menet, népi táncosok és zenekar kísére-
tében, a felvonulást, a szépen feldíszített lovaskocsik zárták, éneklő utasa-
ikkal. Alig, hogy megérkezett a menet, hatalmas zivatar zúdult a rétre, min-
denki a sátrak alá futott a szakadó eső elől. Ez azonban nem zavarta a pap-
rikás csirke főzőket, aki a bográcsaikat a sátrak alá hozták be és folytatták 
a főzést. Kora délután elállt az eső és végre kisütött a nap is, így lehetőség 

Tudósítás a  
XXI. Dél- bácskai Tökfesztiválról

Az idén szeptember 19-én rendezték meg Temerinben a hagyományos 
tökfesztivált, amelyen részt vett Gazdakörünk küldöttsége is. Ez a nap az 
idén csütörtökre esett, de már a hét eleje óta tartottak a rendezvény elő-
készületei. Külön csapat végezte a hagyományos óriás görhe alapanyaga-
inak előkészítését, amelyet szerdán sütöttek meg a helyi Hofy- cukrász-
dában. Az iskolákban rajzpályázatokat hirdettek, a töktermésekből ötletes 
faragványokat készítettek, a legjobbakat díjazták. A fő rendezvény azon-
ban csütörtökön volt, a helyi Május 1. utcában. Az utca egyik oldalán volt a 
színpad és a különböző kiállítók és árusok sátrai. Lehetett kapni itt külön-
böző tökből készült ételeket, süteményeket, sőt tökből készült pálinkát is. 
Az utca másik oldalán a Kertbarátkör sátra alatt a vendégek és a verseny-
zők asztalai álltak. A sátor végében hatalmas üstökben készült a finom bir-
kapaprikás bő lére eresztve. Aki szomjas volt az az italos pultnál olthatta 
szomját. A rendezők már kora reggel óta dolgoztak. A bírálóbizottság tag-
jai mérték a versenyre benevezett hatalmas takarmánytökök súlyát és a 
kolbásztökök hosszát. Az eredményhirdetés előtt kezdődött az óriás gör-
he felszeletelése és kiosztása a rendezvényre kilátogató gyerekek között. 
A tökverseny eredményét délben hirdették ki a felállított színpadon. A sok 
értékes díj között volt Farkas László a NAK Bács-Kiskun megyei elnökhe-
lyettesének különdíja is, egy szép díszes serleg. A különdíja Farkas László 
személyesen adta át a győztes versenyzőnek. Az eredményhirdetés után 
a színpadon kultúrműsor, a sátor alatt pedig ízletes birkapaprikás várta 
küldöttségünket is. A kiadós ebéd után, kora délután elbúcsúztunk temeri-
ni vendéglátóinktól és elindultunk haza. Köszönjük a szíves vendéglátást a 
Kertbarátkörnek és várjuk őket novemberi bálunkba. 

Fajszi Ferenc

Eddig nem látott, igazán hatásos, impozáns molinó fogadta a szeptem-
ber 13-14-i Szüreti Expó vendégeit a Jánoshalmi Vadásztársaság új kiállí-
tó helyszínének bejáratánál. Idén hetedik alkalommal mutatták be eredmé-
nyes tevékenységük szemet gyönyörködtető, gazdag trófea és tárgyi fel-
hozatalát.

Szépen, elegánsan, vadászokhoz illő módon rendezték meg a kiállítást, 
melynek ez évi különlegességei, kuriózuma az afrikai állatok voltak: impala, 
csíkos gnú, varacskos disznók. „Nagy élmény először szavannai trófeákat 
látni! Köszönet a lehetőségért”- írta a sok érdeklődő látogató egyike a ven-
dégkönyvbe. A gyerekek körében különösen nagy sikert arattak a kikészí-
tett állatok: a róka, a fácán, az aranysakálok, a muflon. Rácsodálkozhattak 
a méretes strucctojásra, s egy ezüstérmes vaddisznóagyarra, melyet Hugyi 
Mihály Kélesben lőtt alig egy éve. A vendégvadászok által szeptemberben 
elejtett gímbikák trófeamustra szemléje mellett látni lehetett hullajtott agan-
csokat is. Az őzbak és dámszarvas trófeák érzékeltették, hogy a 12 ezer ha 
vadászterület nem véletlenül vonzza ide a vadászokat Ausztriából és Szer-
biából is. A kiváló magyar vadászterület a turizmus egyik húzóágazata. A 
bemutatott tárgyak között voltak hatástalanított golyós és sörétes vadász-
fegyverek, vadászjelképekkel díszített poharak, korsók, terítők, vadászjele-
neteket ábrázoló gobelinek, Dudás Ferencné és Lombfalvi Józsefné alko-
tásai, s természetesen olvasható volt a Vadászhimnusz is. 

Az Expo két napján a Vadásztársaság tagjai Hugyi Mihály, Holub Ist-
ván és Szűcs Máté kalauzolták a látogatókat és válaszoltak a vadászat 
iránt érdeklődők kérdéseire. Hugyi Mihály, aki évről évre kitartó lelkese-
déssel szervezi és kreatív, gondos munkával készíti segítőivel a kiállítást 
elmondta, hogy a közel félszáz tagot számláló Jánoshalmi Vadásztársaság 

nemrég új vezetőséget választott. Elnöke: Vavró Iván, titkára Renner Tibor 
lett, akinek ajándéka a stílszerű, dekoratív molinó. Vadászmester Csernák 
Roland, gazdaságfelelős Berta Péter, kapcsolatépítési, szervezési mene-
dzser Kelle Attila. 

A Jánoshalmi Vadásztársaság tevékenységét a vadászetika nyolc alap-
elvének betartásával végzi, melyek között szerepel a természetért érzett 
felelősség, a hozzáértés és szaktudás, az állatok méltósága, az esélya-
dás, az önmérséklet, a hagyományőrzés. Célul tűzték ki a gazdasági sta-
bilitást, s a tervszerű vadgazdálkodást, pl.: egy olyan vadkatlant alakítottak 
ki, ahol nem háborgatják a vadakat. A termelőkkel jó kapcsolatot kívánnak 
kiépíteni. Fontos feladatnak tekintik a közösség formálását, a fiatalítást és 
a Vadásztársaság bemutatását a civileknek. Ezért fordítanak a vadászkiál-
lításra is egyre több figyelmet.  

Tiszteljük, becsüljük a kiemelkedő eredményeket elért idős vadászain-
kat - mondja Hugyi Mihály - ezért is rendeztünk be a mostani kiállításon fő 
helyen egy külön sarkot a 85 éves Mészáros Pongrác bácsi vadászemlé-
keivel, melynek csúcspontja az 1980-ban kilőtt aranyérmes bikája a János-
halmi Vadásztársaság területéről, Kerek-tóról. Látható a most már hatás-
talanított vadászfegyvere is, vadászrelikviái, az 1971-es Budapesti Vadá-
szati Világkiállításról hozott emléktárgyak: szép kendő, pohár, nyakkendő.

Pongrác bácsi 42 évig volt vadász, csodálatos, rendkívül gazdag, szám 
szerint is jelentős trófeagyűjtemény birtokosa, aki szívesen beszél életéről, 
vadászélményeiről:

Tősgyökeres jánoshalmi vagyok, 1934-ben születtem, s már juhászgye-
rekként érdekelt a természet, figyeltem a madarakat, a cinkét, a kakuk-

kot, azt is mondhatnám, az erdőn nevelkedtem. Leszerelt katonaként a 
parancsnokom elintézte, hogy a Kunbajai Állami Gazdaság rezervátumá-
ba kerüljek a fácánokhoz, ahol feleségem is velem volt. Élmény jelentett 
számomra, ahogyan kipattantak a fácántojások. Nyúlhálózást, őzlövetést 
is végeztünk. Jó hatvan évvel ezelőtt, 23 évesen lőttem dúvadat. Vadőr-
ként dolgozva tanultam, s végeztem az iskolákat. Mindig először bizonyí-
tani szerettem. 

Az aranyérmes bika kilövése a Kerek-tónál egy esti vadászat eredmé-
nye. Október utolján mentünk vadászni, s még fogadást is kötöttünk pezs-
gőben, amit igen gyorsan megnyertem, mert 9 óra tájban megtörtént a 
nagy, aranyérmet kiérdemlő lövés, amit aztán a régi Napsugárban ünne-
peltünk meg. 

42 évig voltam vadász ebből 20 évig hivatásos. Jánoshalmáról indul-
tam, a Kunbajai Vadásztársaságnál eltöltött 20 év után jöttem a Jánoshalmi 
Vadásztársaságba. A kilőtt vadak kikészítését, madarak kitömését, melyek 
a gyűjteményemben láthatók, természetesen én magam végeztem el. Az 
1990-es évek közepén mentem nyugdíjba, s hagytam abba több mint négy 
évtized után a vadászatot. 

A természet sokszínűsége, az évszakok szerint érzékelhető változatos 
szépsége mindig hatással volt rám. Nagyon szerettem a régi, környékbeli 
erdőket járni, mert sok volt bennük az öreg fa. Ezek ma már nincsenek meg. 
A házam előtti téren viszont a magam és a gyerekek örömére is kialakítot-
tam egy fás ligetet, ahol egész évben természeti élményekre lehet „vadász-
ni”, mert úgy igaz, hogy minden vadásznak természetvédőnek is kell lennie. 

      Zadravecz Mária

Gazdakör hírei

Jánoshalmi Vadásztársaság Vadászati kiállítás

nyílt arra, hogy a szabadtéri színpadon legyen a főzőverseny eredmény-
hirdetése. A zsűri elnöke beszédében értékelte a benevezett mintákat, 
kiemelte, hogy a zivatar egyáltalán nem befolyásolta az ételek jó minősé-
gét. A rangos szakácsokból álló zsűri több értékes díjat adott át, a különdí-
jat, egy díszes serleget, Farkas László a NAK Bács- Kiskun megyei elnök-
helyettese adományozta és adta át személyesen a legízletesebb csirke-
paprikás főzőjének. Nagyon finomra sikerült a Rizling Egyesület csirkepap-
rikása is. Késő délután búcsúztunk bácskossuthfalvi barátainktól, meghív-
va őket a jánoshalmi Szűreti Expóra. Köszönjük nekik a szíves vendéglá-
tást, hisz mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat, a rossz időjárás-
ról pedig ők sem tehettek.

Fajszi Ferenc 
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Nyolc osztályban 198 új diák kezdte meg a 2019/2020-as tanévet a 
Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollégiumban, azaz a SZAKI-ban.  

A tanévnyitó a nyári gyakorlat miatt egyben az előző tanév zárása is 
intézményünkben, melynek értékelése során mindenképpen pozitívum-
ként kell kiemelnünk tanulóink szakmai versenyeken elért kimagasló ered-
ményeit, a végzett tanulók sikeres záróvizsgáit, diákjaink termelőmunká-
ban történő helytállását, a színvonalas rendezvényeinket, illetve pedagó-
gusaink magas szakmai színvonalon végzett munkáját. Ezeknek köszönhe-
tő, hogy míg az elmúlt tanévet 419 tanulóval zártuk, az új tanévet már 445 
diákkal kezdtük meg, ami a jelenlegi demográfiai helyzet tükrében egyedül-
álló és amivel iskolánk az Agrárminisztérium intézményei között is kiemel-
kedik beiskolázási mutatóival.

 Az elmúlt tanévben 
kimagasló eredményt 
elért, vagy a gyakorla-
ti munkában kiválóan 
teljesítő tanulók mun-
káját jutalomkönyvvel 
és igazgatói dicséret-
tel ismerte el az intéz-
mény.

A tanévnyitó 
beszédben elhangzott, 
hogy szeretnénk, ha a 
jövőben is sok tanuló 
választaná iskolánkat, 
mert az intézmény eddig is arra törekedett, hogy az innen kikerülő szak-
emberek kiváló elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezve sikere-
sen állják meg a helyüket a munkaerő piacon. Mi nem pusztán az ismere-
tek átadására törekszünk, hanem az elsődleges célunk a nevelés, az érté-
kek közvetítése. Emellett nálunk olyan valódi termelés folyik, ahol a diákok 
megismerhetik a tanult szakmájuk minden területét, és mivel a mezőgaz-
daság a jövőben stratégiai ágazat lesz, jól dönt az a diák, aki ezen a terü-
leten próbál majd elhelyezkedni.

Ennek szellemében kívánunk minden régi és új diákunknak sikeres tan-
évet, szép eredményeket, az eredmények eléréséhez pedig megfelelő 
szorgalmat és kitartást, mert ahogyan Dr. Czeizel Endre megfogalmazta: 
„Emberi érték a tehetség, amely mindenkiben megtalálható, csak sokáig 
kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.”

S. M.

EGY A CSAPAT, EGY A CÉL BÁCS-KISKUNÉRT !
1.DR Balogh László Kecskemét

2.Mamuzsits Sándor Madaras

5.Kollár Tímea Kiskunhalas

6.Dr Angeli Gabriella Kalocsa

10. Gúthné Ignácz Zsuzsanna Jánoshalma

12. Bohner Ferencné Madaras

A MAGYAR SZOCIALISTA 
PÁRT  KÉPVISELŐ JELÖLTJEIT 

A MEGYEI KÖZGYŰLÉSBE!

RAJTUNK MÚLIK!  
ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT, 
BÁCS – KISKUNÉRT!

Kéjük, hogy 2019.október 13-án 
szavazataikkal támogassák 
az MSZP megyei listáját !

KÖSZÖNJÜK!
MSZP

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 
ÉLHETŐ VÁROST SZERETNÉK !

Lakatos Lászlóné
az MSZP képviselő jelöltje

CÉLOM

Nyitott, szociálisan érzékeny önkormányzat létrehozása.

TISZTELT JÁNOSHALMIAK !
Szeretem a városunkat, hiszek a jövőjében. Bízom benne, hogy 
ehhez hozzá tudok járulni a munkámmal és az MSZP Felső- 
Bácskai Helyi Szervezetének önkormányzati programjával.
Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazataikkal !

ÖNÖKKEL, ÖNÖKÉRT, JÁNOSHALMÁÉRT !

Lakatos Lászlóné
MSZP

2019. október 13-án, immár nyolcadik alkalommal választanak a magyaror-
szági választópolgárok településeink és megyéink élére polgármestereket, 
megyei elnököket és a velük vagy ellenük működő képviselő testületeket.
Így lesz ez Jánoshalmán is.
Egyet tudunk, hogy mindig számot kell adnia a ciklusaikat záró települé-
si vezetőinknek.
Azt is tudjuk, mert így van rendjén egy demokráciában, mindig megérkez-
nek az önjelölt vagy pártok által felkért polgármester és képviselő jelöltek 
is, táskájukban többnyire megalapozatlan vagy már a megvalósítás szaka-
szában levő ígéretek tömegével.
Az is természetes, hogy a mindenkori vezetőkkel szemben vannak ellenér-
vek, hisz már lehet, meg is unták őket a választók. Vagy az elért eredmé-
nyeik már természetesnek tűnnek, és többet akarunk, még többet!
Így van ez nálunk is!
Sőt, Jánoshalmán még a jó sem igazán jó, abban is találnak hibát, azt sem 
tartják elég jónak! Jól van ez így? Talán nem, de ez egy komoly kihívás, 
hogy a kétségbe vont és lekicsinyelt jelenkori eredményeket, meg kell tudni 
védeni a kihívók rossz szándékával szemben, hisz egy egész közösséget 
sért meg és bizonytalanít el az ilyen negatív véleményözön.
A magam részéről a választás egyszerű!
Van egy tizenhárom év alatt 
bizonyított ember, a jelenlegi 
polgármesterünk.
Amit meg lehetett tenni a váro-
sért, attól is többet tett! 30-40 
év elmaradt fejlesztéseit indí-
totta el, fejezte be, kezdte el! 
Emellett igyekezett minden 
tudásával és jó szándékával 
szolgálni a városunkat és a 
jánoshalmi embereket, pár-
tállás, származás és vallási 
különbségek nélkül!
Nem ígérgetett, nem handa-
bandázott, nem alázott meg 
soha senkit, példás módon 
élt, és fejlesztette, azt gondol-
ván, hogy ez mindenki célja, 
a közös Otthont, Jánoshalmát!
Viszont van egy régi-új kihívó, akivel volt módom együtt dolgozni és ma már 
úgy gondolom, óriási hibát követett el a Megyei Közgyűlés, amikor rábíz-
ta a Kunfehértói Gyermekotthon vezetését. Mert ott a káosz uralkodott el!
A fenntartó, Szent Ágota gyermekvédelmi alapítvány ki is tette a szűrét az 
intézményből.
Ugyanezt a névsort láttuk a 2014-es önkormányzati választáson. Szeren-
csére, a jánoshalmi emberek többsége érezte, baj közeleg!
Én pedig már két országgyűlési kampányban, személyesen is megtapasz-
taltam, hogy milyen durva, személyeskedő, alattomos és hazug kampányok 
vezetésére képes és hajlandó!
Semmi nem változott odaát 2014 és 2018 óta! Ugyanott folytatták, ahol 
abbahagyták egy éve. Elég csak elolvasni a kampány újságukat és olvasni 
írásaikat, hogy más is megértse soraimat. 
A jobbikosok kampányukat gyűlöletkeltésre, hazugságok, csúsztatások, 
megvalósíthatatlan vagy éppen a már megvalósítás alatt álló ígéretek saját-
ként való feltüntetésére használják!
Mindent és mindenkit, aki Fidesz szimpatizáns, azt gyűlölik, megvetik!
Mindent, amit Czeller Zoltán és a testület tett, ugyanígy éreznek iránta!
Milyen város lesz Jánoshalmából, ha ők nyernek?
Mi lesz azokkal, akik velünk szimpatizálnak?
Mi lesz azokkal, akik nem velük vannak?
Súlyos kérdések! 
Máskülönben, Czeller Zoltán emberileg, mentálisan, erkölcsileg, együtt-
működő képességben, pont az ellentéte a jobbikos polgármester-jelöltnek! 
Nem mindegy, hogy nekem, mint a város országgyűlési képviselőjének, 
kivel kell majd együtt dolgoznom! 
Czeller Zoltánnal tudtam, nagyon is jól tudtam együtt dolgozni!
Tehát el kell döntenünk, kell-e nekünk egy ötéves gyűlölethadjárat, mint ami 
2002 és 2006 között volt?!
Kell-e nekünk öt évig tartó fejlesztés megvonás? Hisz arról az asztalról 
kell majd kérnie Jánoshalma érdekében, amire folyamatosan odapiszkított! 
Ki fogja őt kiszolgálni?! Azt az Orbán Viktor vezette Kormányt kéri majd 
meg, hogy segítsen, akit szívből gyűlölt és a vérét kívánta?!
Jánoshalma népének erre nincs szüksége! Jánoshalma a kettő választha-
tó jelölt közül, a saját érdekében Czeller Zoltánt kell, hogy a polgármesteri 
székben tartsa! A másik lehetőség? Bele sem merek gondolni!
Kedves Jánoshalmiak, jó gondolkodást és mérlegelést kívánok!

Bányai Gábor  
A Térség és Jánoshalma országgyűlési képviselője

Merre tovább Jánoshalma?Új tanév indult a  
SZAKI-ban

Bácskai Ízek a Főtéren

A Jánoshalma 30 éves város programsorozat őszi rendezvényeinek 
egyik állomása 2019. szeptember 14-én késő délután, este a Városi Főté-
ren (Béke tér) megrendezett Bácskai ízek kóstolója volt. 

A bográcsoknál Jánoshalma, Topolya, Temerin és Szentamás szakácsai 
szorgoskodtak, hogy estére kelve finom falatokkal lepjék meg a jánoshal-
miakat. Míg az étkek főttek, addig a lelki táplálékként Szekeres Adrien kon-
certje szolgált elsőként, melyben férje, Kiss Gábor segítette. Ezt követően 
a legfiatalabb korosztályt szólította a Mesekocsi Bohóckái interaktív gyer-
mekműsor. 

A téren a vacsora elfogyasztását követően Dj. Lajkó Nosztalgia diszkója 
szórakoztatta a téren összegyűlt embereket. Ez a program is az Agrármi-
nisztérium támogatásával valósult meg.

Az AM Kelet-magyarországi 
Agrárszakképző Központ, 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Georgica Alapítványa
2019. november 16-án (szombaton)  

18 órai kezdettel az iskola aulájában

Alapítványi bált
rendez, melyre Önt és párját  

ezúton szeretettel meghívjuk.

Belépőjegy vacsorával együtt: 4000.- Ft
 zenél a temerini The End zenekar

Amennyiben nem áll módjában részt venni rendezvényünkön, úgy 
támogatójegyek vásárlásával hozzájárulhat alapítványunk célkitűzé-
seinek megvalósításához.
Támogatójegyek 1000 és 5000 Ft-os címletekben vásárolhatóak az 
Iskola titkárságán.

Részvételi szándékát kérjük jelezze 2019. november 08-ig  
a következő elérhetőségek egyikén:

Telefon: 77/401-028,  
06-70/430-8875
e-mail: suli@vmaszk.hu



2019. október 9. oldalGyermeklánc  Óvodában  tör tént

Augusztus végén fejeződött be a Központi Óvoda felújítása. A munkála-
tok elvégzésére a jánoshalmi székhelyű Piramis Trade Bau Kft. kapott meg-
bízást az Önkormányzattól. Takács István fővállalkozó és munkatársai már 
a tavasz folyamán elkezdték a munkálatokat, a hétvégéken a tanítási szü-
netekben is dolgoztak. A fűtés szerelés, radiátorok beállítása, és a kazán 
cseréje a nyári szünet ideje alatt történt. Augusztus 20-ra a Városgazda 
Kft. munkatársai elvégezték a tisztasági festést az épületben, a szeptem-
beri munkakezdésre a takarítás is elkészült. 

Örömmel jelentem be a kedves gyerekeknek, szülőknek, és óvodapeda-
gógusoknak, hogy az Önkormányzat a közeljövőben újabb 30 millió forin-
tot tud fordítani a Központi Óvoda külső hőszigetelésének munkálataira. 
Ugyanis a Belügyminisztérium augusztus 22-én megjelent közleményében, 
egyike vagyunk annak a 13 településnek, a megyében, aki erre pályáza-
ti forrást nyert. 

Czeller Zoltán polgármester

Elnyerte intézményünk a Boldog Óvoda címet! Gratulá-
lok Somogyi Beátának! Köszönet munkájáért!

Zöld Jeles Programsorozatunk első állomása: Erdei Óvoda Nyitó Nap!
Egy csodálatos nap margójára: Érkezés; fogadalom tétel; jelek elhelye-

zése a Zöld Óvodás zászlón; vizsgálódás; megfigyelés; természet kincsei-
nek gyűjtése; Land-Art kompozíció készítése; ismerkedés a település neve-
zetességeivel; kenyérlángos elfogyasztása.

A Gyermeklánc Óvoda vezetői és munkatársai köszönetet mondanak  
immár 10 éve: Molnár Erzsikének és segítőinek a lángos sütéséért; Kéles-
halom Önkormányzatának a szép környezetért, a hely-és eszközök bizto-
sításáért; Royal Sütőüzemnek a tészta elkészítéséért és támogatásáért!

Az ősz beköszöntével, a Gyerekház 
dekorációja is átváltozott. A nyári színe-
ket felváltották az őszi barnás-, sárgás- és 
vöröses árnyalatok. A múlt hónapban elbú-
csúztunk a bölcsődésektől, és az óvodá-
soktól, szeptembertől azonban folyamato-
san érkeznek hozzánk újabb kispajtások.  
Ebben a hónapban szőlő-, - alma, - süni-és 

„mókus hetet” tartottunk. Sütöttünk, gyűjtö-
gettünk, festettünk és énekeltünk…   Szep-
tember  6-án, nyílt napot tartottunk a Gye-
rekházban. Hatalmas öröm volt számunk-
ra, hogy nagy létszámmal látogattak el 
hozzánk anyukák a babáikkal együtt, egy 
szép és tartalmas délelőttre. A hónap köze-
pén a Szüreti Expo 2019-es rendezvényé-

re mentünk, ahol minden kisgyermek meg-
találta a számára legkedvezőbb elfoglaltsá-
got. Sétáltunk, állatokat simogattunk, gyü-
mölcsöket kóstolgattunk, és végezetül egy 
mese előadást is megnéztünk.  A Jánoshal-
mi Kistérségi Egészségügyi Központ által 
szervezett védőnői előadások újra elkez-
dődtek. Érdekes témákkal, felkészült szak-

emberek várják az anyukákat. Pszichológu-
sunk, Dr. Kinigopulos Márta, mint minden 
hónapban most is a rendelkezésünkre állt 
gyermekneveléssel kapcsolatos témákban.                                                                                                      

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

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

Márti néni és Niki (néni)
Lippai-Ádám Nikolett 

Szeptember a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
(kukorica) történő kifizetése 

2019. október 21-től (hétfő) november  1-ig (péntek)  
történik.

Munkanapokon: 800–1200   és  1300–1600  

Szombaton és ünnepnapokon (október 23. és november 1.): 800–1200

lesz termény kiadás.
A kiadás helye:  

Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely

Óvoda felújítás Erdei Óvoda Nyitó Nap



10. oldal 2019. októberSzent  Anna  Isko la  és  Óvoda  h í re i
Tanévnyitó szentmise

Szeptember 1-én a tíz órakor kezdődő szentmisén tartotta iskolánk 
ünnepélyes tanévnyitó ünnepségét. Kaszás Eszter igazgató asszony 
beszédében elmondta, hogy összesen 338 gyermek kezdi meg a Szent 
Anna Katolikus Intézmény keretein belül a tanévet. Beszámolt a nyáron 
történt személyi változásokról. Nevelőtestületünkben új kollégaként üdvö-
zöljük Lázár Rezsőt, aki angoltanárként fog nálunk dolgozni, és régi-új 
kollégaként köszöntjük Rózsa Tamást, informatika tanárt - rendszergaz-
dát is. Új hitoktatóink, Bobár András és Polyák Balázs diakónus a Jóisten-
hez való közeledést segítik. Nagy örömünkre szolgál, hogy annak ellené-
re, hogy az országban komoly pedagógus hiány van, óraadóink segítségé-
vel 100% ban tudjuk biztosítani a szakos ellátottságot. Óvodánkban üdvö-
zölhetjük Szabóné Bozár Mónikát, aki a Halacska csoport óvónénije lesz, 
Búsné Jankovits Ágnes óvodapedagógus gondoskodik a továbbiakban a 
Katicabogár csoportosokról.

Tárgyi feltételeink is fejlődtek a nyár folyamán. Fenntartónk több millió 
forintot áldozott arra, hogy megújult környezetben kezdhessük el az új tan-
évet. A lépcsőforduló és négy tanterem festése, valamint három tanterem 
lambériázása is megvalósulhatott. A régi irattár átalakításával az orvosi szo-
bát, a szociális segítő szobáját, szülői fogadót alakítottuk ki a bejárattól bal-
ra. Az emeleten lévő tusolók helyén az új irattár kapott helyet. Az óvoda új 
öltözőszekrényekkel és fektetőkkel lett gazdagabb. 

Az idei év egyik fő feladata a tehetséggondozás, a gyermekek Istentől 
kapott talentumainak fejlesztése. Teljesen ingyenesen, az intézményi költ-
ségvetés terhére idén 14 féle szakkörből választhatnak a hozzánk beiratko-
zó tanulók. Emellett természetesen lehetőségük van a helyi Művészeti Isko-
lában is kibontakoztatni képességeiket.

 Az iskola kiemelt célja, hogy minél több sikeres vizsgával és bizonyít-
vánnyal bocsássuk útjukra tanulóinkat. A Jánoshalmi Horgászegyesület 
évről évre iskolánkban szervezi meg a horgászvizsgát. A tavalyi évben tíz 
diákunk teljesítette sikeresen Komáromi Róbert által tartott szakkörünknek 
köszönhetően. 

A városi önkormányzat EFOP 3.9.2 pályázatának keretein belül diákjaink 
már a tavalyi évben is angol nyelvtanfolyamon vettek részt. Filmák Endréné 
és Vikor Ágnes alapozó munkájának, és felkészítőjüknek Maczelka László-
nak hála. Öt tanulónk az ELTE Origó Nyelvi Centrum szervezésében sike-
res Junior nyelvvizsgát tett. A program szeptemberben folytatódik, amely 
újabb tanulóknak biztosít lehetőséget a Junior, illetve alapfokú nyelvvizsga 
bizonyítvány megszerzésére.

A PRO-ART Alapfokú Művészeti Iskolánál felsőseink testnevelés óra 
keretében szerezhetnek művészeti iskolás bizonyítványt.

Az idei tanévtől remélhetőleg egy újabb fajta bizonyítványt is maguk-
kal vihetnek a középiskolába nyolcadikosaink; Kiss Hajnalka óraadóként 
a hagyományos informatika szakkör mellett ECDL vizsgára felkészítőt tart 
érdeklődő diákjainknak.

Idei jelmondatunk: „Hálát adok az Úrnak minden időben.” (Zsolt 34) 
Ennek szellemében a gyermekeket, diákokat feltöltődött, szakmailag fel-

készült, Istenben bízó, segítőkész, mosolygós, pedagógusok várják.
Ezt követően igazgatónő köszöntötte az első osztályt kezdő gyerme-

keket, akik a GYEP-es pályázatnak köszönhetően már a csibetáborban 
elkezdhették az ismerkedést az iskolával, és birtokba vehették az egész 
épületet.

 Az üdvözlés és a befogadás jeleként nyolcadikos tanulóinktól megkap-
ták nyakkendőiket, amelyeket Menyhárt Sándor plébános atya áldott meg. 
Majd Gyirán Péter káplán atya megszentelte elsőseink iskolatáskáját, hogy 
Isten áldása kísérje új tanulóink munkálkodását a következő nyolc évben.

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

Buzder Mónika

Csibetábor

Az EFOP 1.4.2. – 16 – 2016 – 00020 Integrált térségi gyermekprogra-
mok „Együtt könnyebb” pályázatnak köszönhetően leendő elsőseink tábor-
ban vehettek részt augusztus utolsó hetében. Ismerkedős játékokkal és 
dalokkal kezdődött a program, majd kézműves foglalkozásokon papírsár-
kányt, csónakot, őszi faleveleket készítettek a gyerekek. Társas és ügyes-
ségi játékokban való részvételre is sor került a játékos foglalkozások mel-
lett. Vidám hangulatban telt a hét, amelynek célja volt, hogy a tanulók tan-
évkezdés előtt megismerkedjenek egymással és tanítóikkal.

Pusenszkiné Papp Beatrix

Évnyitó lelki nap Kalocsán
A tanév kezdete előtt lelkigyakorlatra hívta Bábel Balázs érsek a Kalo-

csa – Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák dolgo-
zóit augusztus 29-én Kalocsára.

A lelki nap délután három órakor kezdődött Hortobágyi Cirill OSB pan-
nonhalmi főapát, a Bencés Gimnázium tanárának előadásával Gondolatok 
az iskoláról címmel. Felvázolta a jelenlegi helyzetet, a kihívásokat, és hogy 
merre tartunk. Az előadó hangsúlyozta, hogy a közoktatás szereplőinek 
nagy a felelőssége abban, hogy a változó kihívások között hogyan adja át 
a változatlan értékeket. Szólt arról, hogy a nagy technikai fejlődés milyen 
problémákat hozott, és azok hatásairól. Beszélt az egymásra figyelés fon-
tosságáról, a családról, az emberek megváltozott belső életéről, a szemé-
lyes belső beszélgetés hiányáról, a kötődés szükségességéről, a pedagó-
gussal szembeni hatalmas elvárásokról, és hogy merre tartunk. Vélemé-
nye szerint megújuló módszerekre, eszközökre, eljárásokra van szükség 
a nevelésben, oktatásban. Az iskola műveltségközvetítő szerepe megkér-
dőjeleződött. Motivációs válság van. Ezt követően a finn iskoláról rövid fil-
met néztünk meg, mely igen érdekes,és elgondolkodtató volt. A jövő isko-
lája milyen lesz? címmel.

A tanár úr előadásának második részében kifejtette Szent Benedek regu-
lájának egy részletét, melyet az apátságban is megélnek, és próbálják tanít-
ványaiknak is átadni a mai korra helyesen értelmezve.

Hangsúlyozta, a változások idejében csak az összefogó tantestület tud 
megfelelni az új elvárásoknak. Tanulásra, fejlődésre van szükségünk! Az Úr 
szolgálatában kell állnunk.

Az előadások után az egész közösség a székesegyház melletti Tomo-
ri Pál-szoborhoz vonult, ahol Bábel Balázs érsek mondott emlékbeszédet. 
Emlékeztetett a volt kalocsai érsek és délvidéki hadvezér halálának 400. 
évfordulójára, II. Lajos király, 24000 magyar ember és 4 érsek halálára, 
mint Trianon előzményére.

Az ünnepségen a hódmezővásárhelyi katonazenekar szolgáltatta a 
zenét.

Az ünnepi beszédet követően a megemlékezés koszorúit helyezték el a 
Főegyházmegye, a város, a közélet, a kalocsai Tomori Pál Cserkészcsapat, 
valamint az oktatási élet képviselői.

Az ünnepi szentmisét az egyházmegye papjaival, diakónusaival Var-
ga Zoltán kaposvári megyéspüspök mutatta be. Beszédében kifejtette, 
nekünk nem kell a harcmezőn védeni a kereszténységünket, mint annak 
idején azoknak, akik a mohácsi csatában életüket áldozták a keresztény-
ség védelméért, hanem mindenki megvívja a személyes harcát a maga 
életében. Erről a személyes harcról szólt néhány gondolatban. A gonosz-
szal, a sátánnál a harc a keresztség felvételekor kezdődött, és azt a sza-
badságot akarja elvenni, amit Istentől kaptunk. Komolyan vesszük-e? Elle-
ne mondunk a sátán minden csábításának? Minden nap meg kell vívnunk 
ezt a csatát!  Nekünk másokat is segíteni kell az istengyermeki szabadság 
megőrzésére! Jézus is a mennyei Atya akaratát teljesítette. Nekünk is fel 
kell tenni a kérdést nap, mint nap, hogy Istenem, Te mit mondasz nekem?  

A megyéspüspök zárásként azt mondta: „Isten szeretete túlárad az éle-
tünkön, ha mi is másokat erre tudjuk vezetni”.

A záró áldás előtt a főpásztor Bábel Balázs ünnepélyesen átadta az új, 
valamint az újra kinevezett igazgatók megbízólevelét.

A szentmise után a lelki nap szeretetvendégséggel és kötetlen beszél-
getéssel zárult.

Dr. Miskolczi Józsefné

Szent Gellért nap
Szeptember 23-án hagyományainkhoz híven megünnepeltük Szent Gel-

lértnek, az iskolák védőszentjének napját. Az első és második osztályosok 
a jánoshalmi Skanzenba látogattak el, ahol őseink életét, szokásait, min-
dennapjait ismerhették meg közelebbről. A történelmi koroknak megfele-
lő jurtákat, vályogfalú verandás házakat, ólakat láthattunk sétánk során. A 
gyerekek testközelből ismerkedhettek meg több őshonos állatfajtával, mint 
a szürke szarvasmarha és a rackabirka. A magukkal hozott finomságokkal 
kézből etethették a lovakat és a kutyákat. Önfeledt szórakozási lehetősé-
get nyújtott a kürt megszólaltatása és a karikás ostor csattogtatása. A napot 
sor- és váltóversennyel zártuk, ahol mindenki kellőképpen elfáradt. 

Köszönettel tartozunk Nagyné Bényi Marikának, aki végigkalauzolt min-
ket ezen az érdekes és csodálatos helyen. Élményekkel teli napot tudha-
tunk magunk mögött. 

Nemes Brigitta
A harmadik-negyedik osztályosokkal Mogyorósban várt minket a hétpró-

ba, ahol minden állomáson sikeresen álltuk a sarat. Fürkésztünk: állatnyo-
mokat, állatokat, virágokat, terméseket, amik az erdő sűrűjében rejtőznek. 
Füleltük az erdő hangjait, és figyeltünk a jelzésekre, hogy az erdei utakon 
se tévedjünk el. Végül, hetedik próbaként, megtaláltuk az elrejtett kincset 
is. A sok tennivaló miatt észre sem vettük, mekkora távolságot barangol-
tunk be. Sokan éreztük úgy, hogy szívesen folytatnánk másnap ott, ahol 
délután abbahagytuk.

Csofcsics Erika

Reggel a felső tagozatosokkal izgatottan figyeltük az eget, mert nem 
tudtuk, hogy mit hoz az időjárás. A tízórai elfogyasztása után eldöntöttük, 
hogy útra kelünk bízva abban, hogy talán nem fog esni az eső. Végül egy 
szép őszi délelőttöt töltöttünk együtt. Minden osztály készült egy bográcsos 
étellel és állított egy állomást. A gyerekeket csapatokra osztottuk, és min-

den csapat ezeket az állomásokat végigjárva játszott valami érdekes játé-
kot. Mire megjött az eső, elkészült az ebéd, amit már a tető alatti asztalok-

nál fogyaszthattunk el. Kellemesen elfáradva sétáltunk vissza az iskolába.
Köszönettel tartozunk a szülőknek, akik profi séfként irányították a kis 

kuktákat a bográcsok körül, és segítőinknek, akik munkájukkal hozzátet-
tek a nap sikeréhez.

Vikor Ágnes

ÖKO Tábor

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00057 számú pályázatnak köszönhetően isko-
lánk nyolcadikos diákjai 5 napot töltöttek a Nagyszéksósi kulcsos házban. 
A vasárnap reggeli rövid utazás után, elfoglaltuk szálláshelyünket, majd 
az ebédet követően kerékpártúrán vettünk részt. Este a Hunyadis diáktár-
sakkal ismerkedtünk, közösen játszottunk, amit minden este megismétel-
tünk. Hétfőn az egész napot a mórahalmi fürdőben töltöttük, szerencsére 
jó időt fogtunk ki. Kedden délelőtt a komposztálás rejtelmeiről hallhattunk 
előadást, majd megtanultuk a veszélyt jelző táblák jelentését. Tudásunkról 
teszt kitöltésével adtunk számot, amit a diákok által készített KOMPOMA-
TA készülékkel is kipróbáltuk. Délután szakvezetéses túrán ismerkedtünk a 
tábor melletti bivalyrezervátummal, és a hozzá tartozó tó élővilágával. Szer-
dán délelőtt, a hűvös idő ellenére sportoltunk a szabadban – sorversenye-
ken három csapatban mértük össze ügyességünket, majd kerékpáros aka-
dálypályán egyénileg lehetett végigtekerni időre. A győztesek jutalomban 
részesültek. Délután a Mórahalmán található Mini Hungary Parkba teker-
tünk, ahol híres magyar épületek makettjei között sétálva, előadást hallhat-
tunk történetükről, és a hozzájuk kapcsolható személyekről. Este a tábort 
sütögetéssel zártuk. Csütörtökön, a reggeli után összepakoltunk, elköszön-
tünk a szervezőktől és a szállásadóktól, majd sok élménnyel gazdagab-
ban hazatértünk.

Enesei Péter
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Idén is ApródSuli!
Kedves Nagycsoportosok, 

Kedves Szülők!

Idén is nagy szeretettel várjuk a nagycso-
portos gyermekeket a Hunyadi Iskola játékos 
iskola-előkészítő foglalkozásaira az APRÓD-
SULIBA. 

Ezeken a foglalkozásokon megismerkedhet-
nek a kicsik és szüleik a leendő elsős taní-
tó nénikkel (Bunyevácz Hajnalka, Juhász Edit) 
és az idén még játszva ismerkednek az iskolá-
val, hogy jövőre könnyebben menjen a komoly 
munka.

Ebben az évben 
is megrendeztük a 
mezei futóversenyt 
az alsó tagozatosaink 
számára. 

Minden tanu-
lónk nagyon vár-
ta, és nagyon szíve-
sen futott. Az osztá-
lyok 1-1-labdát kap-
tak ajándékba, ver-
senyzők oklevelet, és 
a helyezettek külön 
ajándékot is. Minden 
versenyzőnek gratu-
lálunk!

Mezei futóverseny

Itt van az ősz, itt van újra… Szep-
tember 2-án, egy újabb tanévre 
csengettek be a Hunyadi Iskolá-
ban. Többségünknek már ismerős 
ez a hang, azonban az óvodát kinőtt, 
iskolába érkező elsős Vitézeknek ez 
az új hang, egy új fejezet kezdete 
életük regényében. 

Az iskolakezdés nagy nap az 
elsős diákok és szüleik életében. 
Van, aki nagyon várja, s izgatott, 
mások félnek tőle. A tavalyi tanév-
ben útjára indított ApródSuli prog-
ramsorozatunknak köszönhetően, 
az óvodából az iskolába való átme-
net, zökkenőmentesebb volt min-
denki számára. Az elsősök többsé-
ge már ismerősen mozgott az iskola 
falain belül, mosolyogva köszöntöt-

ték egymást az őket már nagyon váró ismerős tanítónénikkel. 
Az évnyitó óta eltelt egy hónap. Hunyadi Vitézei a Bagolyvárban ügye-

sen megoldanak minden próbatételt. A kisVitézeknek jó barátja lett a könyv 
és a falitábla. Tudásuk napról napra gyarapodik. Kitartóan és lelkesen vég-
zik feladataikat. Csak így tovább! Előre, csak előre! 

Sikeres, mosolyban gazdag tanévet kívánunk Mindenkinek!  
Csiszár Szilvia

„Könyv, toll, tinta, ceruza, kezdődik az iskola!”
A szeptember 2-a nagy izgalommal és várakozással indult a kis gye-

rekcsapat és szüleik számára. A sokuk által várva-várt nap reggelén való-
ban kitárult előttük az iskola kapuja, és a számukra ismeretlen világa. Nagy 
örömmel, de izgatottan érkeztek az évnyitóra. A kezdeti izgalmat az iskola, 
az osztály és a tanítók iránti kíváncsiság váltotta fel. „Mikor tanulunk már?” 
Hangzott el többször is az első napon e kérdés. A sok mondóka, versike 
és játék mellett igazából is iskolások lettek már a kis óvodásokból. Három 
hét elteltével bizton állíthatom, nagyon jó gyerekcsapat került a „védőszár-
nyaim” alá. 

Pusenszki Mariann 

„Beszeptemberült”

Varró Dániel verséből Dági Attila 6. a osztályosunk tolmácsolásában 
mindannyian szembesültünk a ténnyel: Elkezdődött. Vannak akiknek már 
a sokadik, de olyan lelkes (ahogy a képen is láthatjuk) tanulóink is szép 
számmal akadnak, akiknek az első a 2019-2020-as iskolai tanév.

Be kell vallanunk nemcsak ők várták az új tanévet. Még a „legöregebb” 
diákoknak is hiányoztak, ha nem is a dolgozatok, de az izgalmas tanórák, 
a kirándulások, a versenyek, tanáraik, diáktársaik.

Az idei különleges tanév iskolánk történetében: több területen építkezés 
folyik, mely által, ahogy Balázsics Zoltán igazgató úrtól a tanévnyitón meg-
tudhattuk, szaktantermekkel, öltözőkkel, régen vágyott közösségi térrel, sőt 
még egy lifttel is bővül iskolánk.

A már javában zajló építési munkálatok miatt tartottuk idei tanévnyi-
tó ünnepségünket a dísztermünkben, ahol elsőseink, szüleik és meghí-
vott vendégeink foglaltak helyet, s meghallgathatták bátor elsőseink ver-
ses köszöntését, akiket a majd félezer fős ünneplő közösség a rádió hul-
lámain keresztül hallhatott. Buzder Ádám, Molnár Fruzsina, Zsíros Fruzsi-
na és Kiss Alina első osztályos tanulók szavalata után Somogyi Anna 8. 
c osztályos és Dági Attila 6. a osztályos tanulók vezetésével elmondták a 
Fogadalom szövegét, mellyel ünnepélyesen a Hunyadisok nagy közössé-
géhez csatlakoztak. 

Minden Hunyadisnak vidám, sikeres tanévet kívánunk!

Díszdiplomást köszönthetünk

Augusztus 31-én adták át a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus 
Karának Díszdiplomáit a kar Dísztermében. Martinek Erzsébet, nyugalmazott kollé-
ganőnk hajdani csoporttársai körében vehette át a megtiszteltető címet, az arany 
diplomát. Erzsike 1969-ben kezdte pedagógus pályáját Borotán, 1970-től taní-
tott iskolánkban, a Hunyadiban földrajz és rajz tantárgyat. Példaértékű pedagógu-
si munkával nevelt fel generációkat, megtanítva őket mások feltétel nélküli elfo-
gadására, tiszteletére, az önzetlen segítéségnyújtásra; azokra az értékekre, ame-
lyek a mai napig fontosak számunkra. Munkatársaim és a magam nevében gratu-
lálok, kedves Erzsike.

Balázsics Zoltán   
Fotó: SZTE JGYPK

Apródokból kisVitézek!

1.  osztály
lányok: 1. Szem Zorka
 2  Lakatos Lili
 3  Burai Titanilla
fiúk: 1. Horváth Árpád
 2 Raffai Andor
 3 Rostás Kevin

2.  osztály
lányok: 1. Kisföldi Anasztázia
 2 Födi Zsanett
 3 Raáb Dóra
fiúk: 1. Pelikán Ákos
 2 Balázs Kevin
 3 Somogyi Krisztián

3.  osztály
lányok: 1. Rostás Betti
 2 Halász Debóra
 3  Kárpáthy Száva
 3 Lencse Dorka
fiúk: 1. Tusori Dániel
 2 Kolonics Dávid
 3 Ragadics Mihály
4.  osztály
lányok: 1. Hegyi Szofi
 2 Szántó Mirella
 3 Tóth Hanna
fiúk:  1. Rencsár Henrik

1  Halász Barnabás
2  Rencsár Roland
3  Mészáros Armand
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EFOP-2.2.19-17-2017-00077

KORSZERŰBB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
JÁNOSHALMÁN
RÉGI ESZKÖZÖK CSERÉJE ÉS ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

A Jánoshalmi Egészségügyi Központ a 2020. évben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Jánoshalma 
Város és a járóbeteg-szakellátó központ vezetősége célul tűzte ki maga elé a mindenkor legmagasabb 
szintű egészségügyi szakellátást a járás lakosai részére. A rendelő humán erőforrás ellátottsága mind 
a szakorvosok, akik Kiskunhalas, Baja, Kalocsa és Szeged fekvőbeteg intézményeiből érkeznek, mind 
a szakápolók tekintetében folyamatosan biztosított és magas színvonalú. Annak érdekében, hogy a já-
róbeteg-szakellátó központ eszköz infrastruktúrájának ellátottsága is a lehető legmagasabb színvonalú 
legyen, a központ vezetősége évről évre saját forrásból - a tulajdonos önkormányzatok költségvetését 
megkímélve - igyekezett pótolni a használat során leginkább megkopott, leamortizálódott eszközöket. 
Az EFOP-2.2.-19-17 kódszámú pályázat által nyílt először lehetőség arra, hogy a lassan 10 éve hasz-
nált orvosi eszközök cseréjét 100 %-os intenzitású támogatás keretében megvalósítsa a szakrendelő.
A pályázat keretében az alábbi eszközök cseréje valósul meg a járóbeteg-szakellátó központban:

•	 Ultrahang diagnosztikai szakellátás fejlesztése kapcsán:
o 1 db Általános ultrahang diagnosztikai készülék, 4 darab vizsgálófejjel 
o 1 db Nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készülék, 2 darab vizsgálófejjel

•	 Belgyógyászati szakellátás fejlesztése kapcsán:
o 1 db Bi-direkcionális ultrahangos ér-doppler 
o 5 db 24 órás, ambuláns vérnyomásmérő készülék (ABPM)
o 2 db Kombinált, ambuláns 24 órás vérnyomásmérő és Holter EKG készülék
o 1 db 12 csatornás EKG készülék

•	 Fizioterápia szakellátás fejlesztése kapcsán:
o 1 db Rövidhullámú terápiás készülék 
o 3 db Kombinált, ingeráram-, ultrahang és vákuum terápiás készülék

A már használatban lévő eszközök cseréjén túlmenően az EFOP-2.2.19-17 kódszámú pályázat 
keretében sor kerül új, modern, a térségben egyedülállóan jelen lévő eszközök beszerzésére is, 
amelyeket az alábbiakban mutatunk be:
•	 EMG készülék kerül beszerzésre a neurológiai szakrendelés fejlesztése kapcsán

Az EMG az egyik legfontosabb vizsgáló eszköz a környéki idegek és izmok betegségének megálla-
pítására, a legkülönbözőbb eredetű bénulások vizsgálatára. Az EMG rövidítés az electromyographia 
kifejezésből adódik. A vizsgálat az elektrofiziológiai vizsgálómódszerek közé tartozik. A vázizmok 
(akaratlagosan szabályozható működésű izmok) ún. motoros egységeinek működéséről ad felvilá-
gosítást. A motoros egység két anatómiailag különböző, ám működés szempontjából egymásra utalt 
képletet foglal magába: azokat a mozgató idegsejteket, amely a vizsgálandó izmot beidegzi, illetve 
magát a vizsgálandó izmot.

•	 A vizsgálat lényege, hogy az izom mozgása közben az izomsejtekben létrejövő elektromos aktivitás 
vizsgálható felszíni vagy tűelektródák segítségével. Az izom mozgásakor, mozgatásakor jellegzetes 
elektromos változások zajlanak le az izomsejtekben, amelyeknek megfelelő regisztrálásával az izom 
betegségeire lehet következtetni. Az alkalmazott műszer az izomválasz kialakulása során létrejövő 
elektromos változásokat rögzíti, majd a vizsgáló orvos számára értékelésre alkalmas formában je-
leníti meg, amelyből már következtetni lehet a háttérben álló kórképekre. Kizárólagos eszköze az 
ún. alagút szindrómák diagnosztizálásának, de az EMG nélkülözhetetlen a legkülönbözőbb eredetű 
(anyagcsere, cukor- és alkohol betegségek, mérgező anyagok okozta stb.) perifériás idegbántal-
mak kórismézéséhez, csakúgy, mint az izombetegségek, (myopáthiák, anyagcsere-betegségek so-
rán kialakult izombetegségek) megállapításához is.

•	 UV fényterápiás kabin (kombinált UVA, UVB kabin) kerül beszerzésre a bőrgyógyászati szak-
rendelés fejlesztése kapcsán
Az UV fényterápiás kabin a fény gyógyászatban is használt gyógyító hatása kapcsán alkalmas: 

o a pikkelysömör,
o a napallergia,
o az atópiás dermatitisz 

        (genetikai hajlamon alapuló ekcéma),
o a kontakc ekcéma,
o a festékhiányos bőrfolt és
o egyéb bőrgyulladások kezelésére.

Az UV-fénnyel történő besugárzás hasonló hatást gyakorol a bőrre, mint egy tengerparton vagy a he-
gyekben töltött nyaralás, mert az UV-sugarak csökkentik a gyulladásokat, gátolják az immunrendszer 
bizonyos sejtjeit, enyhítik a viszketést, és így elősegítik a bőr gyógyulását.
A fényterápia esetében a pontos fénydózis és a kezelés időtartamának meghatározása a bőrgyó-
gyász szakorvos feladata, melyhez figyelembe veszi, milyen bőrbetegségről van szó, és milyen típu-
sú a beteg bőre. A kezelés pár percet vesz igénybe, de több hétig is eltarthat.

A pályázat keretében beszerzésre került egy kombinált UV (UVA és UVB) fényterápiás kabin, amely 
a teljes testfelület kezelésére alkalmas. A talpon és tenyéren lévő elváltozások kezelésére egy ilyen 
célra kifejlesztett kezelőegység került beszerzésre. A hajas fejbőr elváltozásainak kezelésére pedig 
egy úgynevezett „UV fényterápiás fésűt” szereztünk be a pályázat keretében. 

•	 Mágneses mikrokeringés javító készülék kerül beszerzésre a fizioterápiás szakrendelés fej-
lesztése kapcsán:
Az életkor előrehaladtával mindannyian szeretnénk megtartani fizikai, lelki, szellemi képességeinket, 
hogy ne leépüljünk, hanem kiváló kondícióban élhessünk. Ez a vágy az idő múlásával csak fokozódik 
bennünk.
Mivel egyre magasabb életkort érnek el az emberek, fontos lenne, hogy a vezető betegség és halálo-
kok területén csökkenteni tudjuk a rizikófaktorokat. Mint ismeretes, a szív és érrendszeri betegségek 
kialakulásának egyik fő oka a nem megfelelő mikro keringés. De lehetne sorolni más problémákat 
is, a cukorbetegségtől kezdve a reumatikus betegségekig, és ne felejtsük el a magas vérnyomást 
sem. Ezen problémák kialakulásában nagy szerepet játszik vérkeringésünk zavara. Ha azonban a 
mikrokeringést jelentősen megtámogatjuk, egy döntő tényezőben máris segítségére siettünk a szer-
vezetünknek a betegség legyőzésében.
A mikro keringés kiemelt része a teljes emberi vérkeringésnek, hiszen a pici erekben, azaz mikro 
erekben áramló vér mennyisége 70-74%-át teszi ki a teljes vérkeringésnek. Ha erre a vérmennyiség-
re és a tároló edényeikre, azaz a mikro erek működésére pozitív hatást tudunk gyakorolni, akkor az 
egész szervezetünk élvezheti ennek áldásos hatását.
A mágnesterápiát olyan betegségek esetén ajánlatos használni, amelyeknek oka, vagy velejárója a 
nem elégséges vazomóció okozta gyenge mikro keringés. 
Ilyen jellegű panaszok megelőző és kiegészítő kezelésére alkalmazható, például

o krónikus sebgyógyulási zavar
o az izomzat- és a csontrendszer krónikus degeneratív megbetegedései
o krónikus anyagcserezavar (pl. cukorbetegség, zsíranyagcsere-zavar)
o szervi működési elégtelenség (pl. májfunkció-zavar, több szerv egyidejű elégtelensége 

vagy diszfunkciója)
o cukorbetegség okozta vagy daganatos megbetegedés kezelése által polineuropátia
o perifériás artéria-elzáródásos megbetegedések
o krónikus fáradékonyság (pl. krónikus terheléses vagy szklerózis multiplex betegeknél)
o akut és krónikus fájdalom

•	 Passzív mozgató eszközök kerülnek beszerzésre a gyógytorna szakrendelés fejlesztése kap-
csán:
A passzív ízületi mozgató eszközöket a rehabilitáció első fázisaként használják, alsó végtagízületek 
operációját vagy sérülését követően. Ez a terápia a passzív mozgás révén szakszerű és biztonságos 
gyakorlatsorozatot biztosít, illetve minimalizálja a műtét utáni fájdalmat és a gyulladás lehetőségét. 
A napi kezelés növeli a frissen műtött/sérült ízület korlátozott mozgástartományát, valamint hatékony 
segítséget nyújt a tünetek és szövődmények - ízületi merevség, duzzanat, ízületi gyulladás, kollagén 
veszteség, betegség - megelőzésére.

A tervezett fejlesztések teljes mértékben a lakossági szükségletekhez alkalmazkodva kerültek megha-
tározásra, különös figyelmet fordítva a járás egyre nagyobb arányú idős korosztályú valamint a hátrá-
nyos helyzetű lakosságának igényeire.
A beszerzésre kerülő eszközökkel:

•	 helyben sokkal nagyobb arányban állítható fel végleges és pontos diagnózis, valamint egysze-
rűbbé válik a kezelések nyomon követése, ezáltal nem lesz szükség a progresszivitás magasabb 
szintjén lévő intézménybe küldeni a beteget

•	 elvégezhető számos olyan vizsgálat, amely mindezidáig csak magasabb progresszivitási szinten 
vagy magánrendelésen volt elérhető, ezáltal javul mind a területi kiegyenlítés a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés tekintetében, mind a társadalmi esélykülönbség csökken

•	 elvégezhetőek olyan szűrővizsgálatok, amelyek hatására várhatóan javulnak a térség népegész-
ségügyi mutatói 

A közbeszerzési eljárás során nyertes beszállítókkal a szállítási szerződések 2019. szeptember 14. 
napján kerültek aláírásra. A következő hetekben-hónapokban már érkezne az új eszközök a Jánoshalmi 
Egészségügyi Központba.
Bízunk abban, hogy a jelen fejlesztés keretében beszerzésre kerülő eszközök a járóbeteg-szakel-
látást még magasabb színvonalra helyezik térségünkben biztosítva ezzel a járás lakosai számára 
a legkorszerűbb, legmagasabb szintű szakorvosi ellátást.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-2.2.19-17 
kódszámú „Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű konstrukció kereté-
ben 125,08 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A fejlesztés eredményeként megtörténik a járóbeteg-szakellátó központ eszköz infrastruk-
túrájának modernizálása és cseréje annak érdekében, hogy a jánoshalmi járás lakosai 
számára biztosítva legyen az emelt szintű járóbeteg-szakellátás elérhetősége.
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Orgonakoncert

A Nyitott Templomok Éjszakája programsorozat részeként Magda Dávid 
orgonaművész, zeneszerző J. S. Bach, Liszt Ferenc Bartók Béla és saját 
műve segítségével adott nagy sikerű orgonahangversenyt szeptember 
14-én a Szent Anna templomban. 

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Gondolatok 
az első 
veszteségről és az 
ezzel együtt járó szeretetről

Írta: dr. Horvát-Militityi Tünde pszichológus

Judit Viorst szemléletformáló Szükséges veszteségeink című 
könyvének alaptétele, hogy életünk során számos törvényszerű- a 
fejlődés szükséges velejárójának tekinthető- veszteséggel találko-
zunk, és küzdünk meg több-kevesebb sikerrel.
Már az életünket is egy meghatározó veszteséggel kezdjük, hiszen 
megszületésünkkel mintegy kizár magából az eddig védelmező, a 
fejlődésünket optimális esetben messzemenőkig kiszolgáló anya-
méh. Személyiségfejlődésünk során lépésről lépésre feladjuk, azo-
kat a dolgokat, amiket fel kell adnunk, ahhoz, hogy különálló embe-
ri lények legyünk
A biztonságot jelentő anyáról való eltávolodás, leválás kezdet-
ben törvényszerűen szeparációs szorongást eredményez. Annak 
megtapasztalása, hogy az édesanyához újra meg újra közel lehet 
kerülni, sőt az anya kiszámítható időközönként és mértékben elér-
hetővé válik, oldja az eltávolodás feszültségét. 
Felnőttként/szülőként fontos tudnunk, hogy kisgyermek korban 
az idő máshogy telik, egy óra akár egy örökkévalóságnak is tűn-
het a gyerek szemében. Ennek értelmébe, amikor az anya elmegy 
pl. dolgozni, akkor a gyerek akár gyászt is átélhet. Ebben a fon-
tos elválás alapélményben, az anya-gyerek kapcsolat tanít meg 
bennünket arra, hogy szerethetőek vagyunk, és arra is, hogy mi 
magunk hogyan szeressünk. Judit Viorst értelmezésében a szere-
tet egy adaptív kísérlet arra, hogy enyhítsük az elkülönült lét rémü-
letét és magányát. 
Nincs veszteség nélküli élet, de a veszteségérzést lehet csökken-
teni:

 —érzelmi távolságtartással
 —segítünk azokon, akiknek fáj
 —korai önállósodással.

Minden későbbi veszteségélményünkben az eredeti veszteséget 
éljük újra, amelyek az első alapkapcsolatban értek bennünket. Az 
anyával való szimbiózisunk maga a boldogság, melynek vége az 
első és egyben legnehezebb lemondásunk.
A feltétel nélküli anyai szeretetből való elszakadás során felismer-
jük, hogy a szeretet néha téved vagy akár megbukik, néha nem 
kapjuk meg még ha nagyon akarjuk is. 
 „Önmagunk megnyerése egyben fájdalmas veszteség e nélkül a 
veszteség nélkül nem létezhet szeretet de a veszteséget csak a 
szereteten keresztül haladhatjuk meg.” – Judith Viorst

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Ingyenes jogi és pszichológiai 
tanácsadás Jánoshalmán

Jánoshalma Városi Önkormányzat a Gyermekesély Program kere-
tén belül 2018. február 1. napjától ingyenes jogi és pszichológiai 
tanácsadást biztosít az arra rászoruló családok számára. 
A jogi tanácsadás keretében dr. Kecskés Patrícia ügyvéd heti 
rendszerességgel áll az ügyfelek rendelkezésére. A szolgáltatást 
igénybe vevők családjogi, polgári jogi, végrehajtási ügyekben kér-
hetnek tanácsot, de segítségért folyamodhatnak tartós sérültség-
gel, fogyatékkal élő emberek ilyen állapotból származó jogi termé-
szetű kérdésekben is.
A pszichológiai tanácsadás során Kinigopulos Márta egyéni, 
csoportos és szükség esetén családi konzultációs foglalkozások 
keretében nyújt segítséget a járás lakosai számára. 
A pszichológus asszony fogadja a különböző pszichés, szociali-
zációs és lelki problémával küzdő klienseket. Terápiás segítséget 
nyújt továbbá a specifikus sérülést szenvedett gyermekek, fiatalok 
és felnőttek számára egyaránt. 

A szolgáltatások fő célja, hogy a lakosok számára eszközt bizto-
sítsunk a jog útvesztőiben való eligazodáshoz, továbbá mentális 
egészségük fenntartásához, illetve helyreállításához.
A szolgáltatások ingyenessége révén pedig azon személyek szá-
mára is biztosított a szakemberhez való hozzáférés lehetősége, 
akiknek egyébként jelentős anyagi megterhelést jelentene saját for-
rásból finanszírozni azt. 
A konzultációkat végző szakemberek elérhetőségéről és fogadó 
idejéről a Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársaitól szerez-
hető bővebb felvilágosítás.

A program az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex preven-
ciós és társadalmi felzárkóz-
tató program a gyermeksze-
génység ellen projekt kere-
tein belül valósul meg.

Mindenki tudja, hogy milyen fontos szerepet tölt 
be az egészséges táplálkozás a betegségek meg-
előzésében, s mégis, rendkívül nehéz a már rög-
zült táplálkozási szokásainkon változtatni. 

A szülők sokat tehetnek azért, hogy a gyer-
mek kialakuló egészségtudata a saját egészsé-
gét szolgálja.

Az óvodáskorban kialakított, elsajátított táplálkozási szokások, illetve 
ismeretek nagyon meghatározóak a későbbiekre nézve, sokszor az egész 
felnőtt korra is. Ez az időszak a személyiségfejlődés, a tudatformálás tekin-
tetében a legfontosabb.

  A táplálkozási szokások már gyermekkorban kialakulnak, hiszen a 
kicsik ilyenkor tanulják meg szüleiktől a helyes ételválasztást, az étkezé-
si ritmust, ebben a korban formálódik az ízlés, és rögzülnek a táplálkozási 
minták, valamint a táplálkozási magatartás is.

Szélsőségektől mentes, vegyes táplálkozás ajánlott. Ez azt jelenti, hogy 
mindenféle élelmiszer fogyasztása megengedett (sőt egyeseké nélkülöz-
hetetlen is). Ideális esetben a mindenki által egészségesnek tartott zöld-
ségek, és gyümölcsök fogyasztása mellett az étrend tartalmaz tejterméket, 
húst, halat, tojást, gabonaféléket, hüvelyeseket, olajos magvakat, főző, és 
kenőzsiradékot, valamint a vegyes táplálkozásban mindezek mellett még 
az édesipari termékek is helyet kapnak.

Természetesen az egyes élelmiszerfajták fogyasztásának a gyakorisága 
és mennyisége más és más. Például a zöldségeket, gyümölcsöket ajánla-
tos minden nap többször is fogyasztani. Egyszer legalább nyers formában. 
Tejet és tejtermékeket is naponta többször kell enni, halat legalább hetente 
egyszer, tojást pedig egy héten három darabot kellene fogyasztani.

Fontos, hogy az édességek lehetőleg ne főétkezések helyett 

kerüljenek fogyasztásra, hanem inkább étkezések (pl. ebéd) után, záró 
fogásként, desszertként, és egy adag ne egy egész tábla csokoládé, cso-
mag cukorka vagy egy fél torta legyen, hanem egy kis szelet csoki, egy-
két szem cukorka, egy szelet sütemény. Fontos az is, hogy az édességek 
fogyasztása ne legyen mindennapos, hanem hetente csak egy-két alkalom-
mal szerepeljen a gyerekek étrendjében.

A gyerekeknek nagyon kevés sóra van szüksége (egy-két gramm napon-
ta). Közismert, hogy a nagy mennyiségű só az életben később egészség-
ügyi problémákat vált ki. A táplálékhoz hozzáadott sóval kapcsolatosan tud-
ni kell, hogy a gyerekek által elfogyasztott só mennyiségének ¾ része már 
rejtve van az ételben, pl. feldolgozott élelmiszerek, rágcsálnivalók,   gabo-
napelyhek, szalámi, sajt, készételek, szószok és tartósított termékek.

  A gyermektáplálkozásban  a cukor és a só mennyiségének csökken-
tésének legalkalmasabb módja a mértéktartás a tiltások helyett, a szénsa-
vas italok, a szörpök elhagyása,  a rágcsálnivalók (chips, ropi) mennyisé-
gének csökkentése. 

Az „egészségtelen” ételekként ismert, mint például a nagy mennyiségű 
édesség, chipsek, cukros üdítőitalok, hatására a gyerekek a nap végére 
fáradtnak érzik magukat ahelyett, hogy az étkezések alkalmával feltöltőd-
nének energiával. A zsírban, szénhidrátokban és sóban gazdag táplálkozás 
alapjául szolgálhat a felnőttkorban kialakuló szív- és a vérnyomásos prob-
lémáknak, és nem utolsó sorban a nagy mennyiségű szénhidráttal együtt 
az elhízásért is felelős.

A sós snack-ek, általában nagy mennyiségű telített zsírt és sót tartal-
maznak. Már egy kisebb zacskó is akár az egész napi só szükségletet 
fedezheti.

Faragóné Hován Éva dietetikus

A d ietet ikus  tanácsa i
Helyes táplálkozás óvodás korban

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

A  maximalizmus  
stresszkeltő 

természete 
A maximális célokra törekvő emberek gyakran tűnnek kivá-
lóan teljesítőknek. Minél többet várunk el magunktól, minél 
több külső elvárásnak szeretnénk megfelelni, annál gyako-
ribban élünk meg feszültséget. És bár ez nem látszik fel-
tétlenül rajtuk kívülről, mégis lényegesen több stresszt kell 
elviselnünk. 
A magas elvárásrendszer mentén élő emberek néhány gon-
dolkodási jellemzője:

• „Mindent vagy semmit” gondolkodásmód. A maximalisták 
csak a tökéletessel érik be a „csak elég jót” már kudarcnak 
tekintik.

• Kritikus látásmód. A maximalisták az átlagnál sokkal kri-
tikusabbak magukkal, és másokkal szemben is. Gondot 
okoz számukra, hogy a hibákon kívül bármi mást észre-
vegyenek.

• Kizárólag az eredményekre koncentrálás. Számos kivá-
lóan teljesítő ember képesek élvezni egy cél elérésének 
folyamatát is, míg a maximalistákat csak az elégíti ki, ha 
már elérték a kitűzött célt. A maximalisták az út helyet csak 
a végeredményre képesek koncentrálni. 

• Depresszív gondolkodásra való hajlam. A maximalisták ke-
vésbé boldogok, és lazák, mint más kiválóan teljesítő tár-
saik. Sokkal többet bántják, és szidják magukat, ha valami 
nem sikerül igazán. Sokkal kevésbé képesek a csalódáso-
kat, kudarcokat megemészteni, és visszatérni a mindenna-
pi életükhöz.

Amennyiben a fenti jelzések között magukra ismertek, 
vagy a maximalizmusból fakadó nehézségeik megoldására 
szívesen együtt működnének egy szakemberrel, 
vagy hívjanak bennünket időpontért bátran az alábbi 

telefonszámon:
06/77-502-952

Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ
dr. Horvát-Militityi Tünde – pszichológus

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, 
szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062

Sírhelyek  
újra váltása

Az 1994-ben, vagy régebben megváltott, 
de azóta újra ki nem váltott sírhelyek 
lejárnak. Aki igényt tart továbbra is a 
sírhelyre, szíveskedjék a plébánia irodá-
jában újra váltani. A ki nem váltott sír-
helyek újra eladhatóvá válnak. A lejárt 
sírokon emlékeztető cédulák lesznek. Ezt 
a cédulát kérjük, hogy hozzák magukkal 
az újra váltáshoz.

Szeretettel hívjuk a Testvéreket
November 1. 

péntek
Mindenszentek

14.00 Szentmise a Bajai temetőben, utána sírszentelés. 
      Aki sírszentelést kér, szíveskedjék jelezni az irodában.
18:00 Szentmise a templomban utána elimádkozzuk a 
halottak estéji ájtatosságot.

November 2. 
szombat

Halottak Napja

7:00 Szentmise a plébániai kápolnában
9:00 Szentmise a Kápolnás temetőben 
         utána sírszentelés a Kistemetőben is.
Aki sírszentelést kér, szíveskedjék jelezni az irodában.

Sándor atya plébános
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Faddi Szabolcs közterület-felügyelő: 06-30/565-37-58 

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, koszorú alapok,
selyem virágok széles választékban,

AKCIÓS ÁRON 
egész hónapban!.

2019. október hónapban  
16-án lesz kirakodó vásár 

Műszaki 
kereskedés
 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

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

E mail: dagi.jozsef@gmail.com
Dr. Csényi Attila üg y vezető

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

zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

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

Ötvös Pongrác Tiborné  
sz: Vasas-Csillag Margit élt: 74 évet
Szabó Vilmos Péter élt: 70 évet
Bóna Erzsébet élt: 69 évet
Fekete Dániel (Pancsi) élt: 25 évet
Burai Péter élt: 37 évet

Groppe Gertné  
sz: Mészáros Margit Krisztina
 Élt: 80 évet
Kiss Péter /Babek/ élt: 57 évet
Kósa Katalin élt: 84 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá
ból 2019. 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!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan.  Irodák és közösségi terem rendezvényekre. 
Érdeklődni a helyszínen vagy a 06-30-655-41-77-es telefonon lehet

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!
Tegyük szebbé közösen a várost!

Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

Jánoshalma, Kórház utca 16. 
szám alatti családi ház eladó. 

Irányár: 3,5 millió forint.  
Érdeklődni: 06/20-929-7755.



JÁNOSHALMI 

HUNYADI NÉPE2019. október 15. oldal

A Jánoshalmi Gazdakör jóvoltából - a 
szüreti expo részeként -, minden évben 
megrendezésre kerül a Gólszüreti kupa a 
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is 5 
csapat került meghívásra: Mélykút, Borota, 
Kunfehértó focistái, valamint Jánoshalmáról 
kettő csapat, mivel Gieszinger Ferenc tanít-
ványai szerencsére olyan sokan vannak, 
hogy 2 csapatot szerettek volna indítani, 
hogy mindenkinek játéklehetőséget tudjon 
biztosítani a mester. Ezen a kupán a 9-10 
éves gyerekek vehettek részt!

A Jánoshalmi csapat nem csak mennyi-
ségre, hanem minőségre is megvolt, hiszen 
az egyik hazai csapat megnyerte a kupát, 
a másik pedig a torna harmadik helyezését 
érte el. A Gazdakör jóvoltából a gyerekek 
minden évben nagyon szép kupákat kap-
nak, csokit, üdítőt és gyümölcsöt fogyaszt-
hatnak a rendezvény alatt és után. Idén 
pályázati pénzből még tudtuk fokozni a ser-
legek méretét és mennyiségét, a gyerekek 
legnagyobb megelégedésére!

Különdíjban részesült a torna gólkirá-
lya: a jánoshalmi Kovács Levente, aki 9 
gólt szerzett.

A torna legjobb játékosa Herczeg Zaka-
riás, szintén Jánoshalmi FC, valamint 
Németh Dániel, aki Mélykúti színekben 
focizott, de jánoshalmi kötődésű!

A legjobb kapus címen is a mélykúti 
és a jánoshalmi kapus osztozott, hiszen 
mindketten remek teljesítményt nyújtottak! 
Káposzta Áron (Mélykút), és Székely Ben-
ce (Jánoshalma) részesültek elismerésben!

A mozgást nem lehet elég korán kezde-
ni, hiszen már egy kisgyermek fejlődésé-
ben a megfelelő családi és iskolai háttér 
mellett a legfontosabb az egészség, mely-
nek elengedhetetlen alappillére a rendsze-
res testmozgás. Az egészséges én-fejlődés 
alapja, hogy a gyermek megismerje saját 
testét, képes legyen annak koordinálásá-
ra. A sok mozgás által nem csak az energi-
át, a feszültséget vezetik le, hanem minden 
egyes mozdulatsorral – legyen szó akár a 
már ismertek tökéletesítéséről, vagy újab-
bak elsajátításáról – ügyesebbé, maga-
biztosabbá válnak, megismerik mire képe-
sek. A Gólszüreti kupán mi is megismerhet-
tük, hogy milyen ügyesek a fiatal jánoshal-
mi focisták és reméljük, hogy még sok örö-
met szereznek maguknak és a jánoshalmi 
sportbarátoknak egyaránt. 

Ezért külön köszönet a Jánoshalmi Gaz-
dakörnek, hogy a minden évben életre 
hívott Gólszüreti kupával is hozzájárulnak a 
gyerekek fejlődéséhez és egy felejthetetlen 
élményt biztosítanak a számukra!

Jánoshalmán,  
Orczy utca 

72 alatti 
háromszobás 
CSALÁDI HÁZ 

ELADÓ!
NAGY KERTTEL, 

MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 
GAZDÁLKODÁSRA 

KIVÁLÓAN ALKALMAS.
Gázfűtés, füdőszoba van,  

szennyvíz rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414 A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Gólszüreti kupa 2019

Szeptember 8
Megyei I. o. felnőtt mérkőzés

Jánoshalmi FC – Soltvadkert 1:0 (1:0)
Gólszerző: Stojanovic Veljko
Nenad Florin vezetőedző: - Sajnos újabb 
sérültjeink vannak, s mérkőzésről mérkő-
zésre kényszerű összeállításban játszunk.
Győzelmünk biztos volt ám nagyon kár a 
sok kihagyott helyzetért.

U-19 mérkőzés:
Jánoshalmi FC – Soltvadkert 0:2 ( 0:2)
Fenyvesi Ferenc edző - Nem tudtuk a hazai 
pálya előnyét kihasználni.

U-16 mérkőzés
Mélykút – Jánoshalmi FC 8:0 ( 3:0)

Fenyvesi Ferenc edző: Sokkal jobb volt a 
Mélykút

Szeptember 14: 
Megyei I. o. mérkőzés

Faddikorr Kiskunhalas – Jánoshalmi FC
0:1 (0:0)

Gólszerző: Babic Srdan
Nenad Florin vezetőedző:- Az történt, 
amire számítottam. A Halas igyekezett 
kemény, időnként indokolatlanul durva 
játékkal kihúzni a 90 percet. Sajnos csak 
egy gólt értünk el, pedig sok helyzetünk volt

U-19 mérkőzés.
Faddikorr Kiskunhalas – Jánoshalmi FC

1:0 (1:0)
Fenyvesi Ferenc edző: Ki-ki mérkőzésen 
egy szerencsés gól döntött.

U-16 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Érsekcsanádi KSKE 

5:0 (5:0)
Gólszerzők: Dobi Áron 2, Hegyi Bertold 
József 2, Pesti Jenő Henrik
Fenyvesi Ferenc edző:- Végre kihasznál-
tuk helyzeteinket. Gratulálok a csapatnak!

Szeptember 22.
Megyei I. o. mérkőzés

Jánoshalmi FC – Dunaaszfalt TLC II
3:2 (1:1)

Gólszerzőink: Stojanovic Veljko, Harnos 
Zoltán Dániel, Jesic Aleksandar
Nenad Florin vezetőedző:- A második félidő 
elején a két csatárunk minden helyze-
tét elpuskázta. Ennek majdnem kellemet-
len következménye lett. A lényeg, hogy 
győztünk.

U-16 mérkőzés
Faddikorr Kiskunhalas – Jánoshalmi FC 

1:9 (0:5 )
Gólszerzőink Fenyvesi Medárd 3, Pes-
ti Jenő Henrik 3, Gyepesi Erik, Pusenszki 
Alexander, Fenyvesi Bálint
Fenyvesi Ferenc  edző: Végre kijött a 
lépés, s a helyzeteinket is értékesíteni tud-
tuk.

A JFC következő hazai mérkőzése: 
JFC –Kiskőrös lesz 

október 6-án 15.00-kor.

Horváth Mihály 
elnök

A Jánoshalmi FC 
szeptemberi tudósítása

In memoriam 
Derűs Gábor

1940-2019
Derűs Gábor 1981 januárjában került iskolánk-

ba testnevelő tanári munkakörbe. Több mint 20 évig 
volt nevelőtestületünk megbecsült tagja, és tanítot-
ta városunk diákjait a sport szeretetére. A kézilab-
da területén elért eredményeivel méltán vívta ki kol-
légái elismerését. Nyugállományba vonulása előtt ő 
szervezte és irányította iskolánk testnevelés munka-
közösségét.

Következzenek azok a gondolatok, amelyeket dr. 
Mezei János mondott el Derűs Gábor 2019. szeptember 10-én tartott búcsúztatásán:

„Tisztelt Megjelentek!
Amikor gondolkodás nélkül elvállaltam a család felkérését arra, hogy Derűs Gábor 

kézilabdás életéről mondjak megemlékezést, komoly elhatározással voltam, hogy nem 
rakom körbe a hamvait a sportéletét érintő adatokkal, csapatokkal, eredményekkel, 
konkrét gólokkal.

Amivel most ideállok a ravatalhoz az erősen személyes lesz, azt hallhatják Önök, 
ahogy a több mint 60 éves közös sportmúltunk bennem tovább él. 

Nagyon sok apró részből összeállt, együtt töltött hosszú idő, egyetlen téma körül for-
gott, másról mint a kézilabdáról nem sokat beszéltünk.

Amit most megosztanék Önökkel, Veletek minden erőltetett kategorizálás nélkül 
három szakaszra bontható. Nem fontosságban, időrendben.

A játékos 
Akkor még számított 3 év korkülönbség, kezdő játékosként, ámulattal néztem a játé-

kát a Szilády Áron Gimnázium csapatában és amikor Kiskunfélegyházára került, visz-
szajárt ide játszani. A mindenkori csapata tengelyében játszott amellett, hogy rendsze-
resen bemutatta egyedül álló felső elhajlását, összefogta, irányította a csapatot, fazont 
adott a játéknak. 

A középiskola után, a jelen megemlékezés kereteit messze meghaladó mennyiségű 
és színvonalú csapatban lépett pályára, mindig főszereplőként.

Játékos karrierje vége felé, már játékos-edzőként is szerepelt, akik mellette pályára 
léptek, szemléltető oktatást kaptak a játék minden eleméből.

A jelzett 3 szakasz középső része:
Edző – sportvezető
Ez a feladatkör is nagyon színes elemeket hozott, mindig törekedett a rendelkezésre 

álló anyagiak és játékosanyag maximális kihasználására. 
Csak az Őt jól ismerők számára értelmezhetően működtette a Székely utcai alszö-

vetséget, ez a hely Gábor halasi lakáscímét jelentette. 
Komoly figyelmet érdemel a jánoshalmi lánycsapat mellett végzett tevékenysége, 

amely többéves NBI/B szereplést jelent. Ez a tény, egy ilyen lélekszámú településen 
igen komoly elismerést érdemel. 

Ezt követően a hosszú idő óta fenyegetett egészsége megfosztotta attól, hogy köz-
vetlenül a pályák közelében dolgozhasson, de a figyelme folyamatosan ott volt. 

Érdekes címszó alatt mondanék pár gondolatot élete utolsó szakaszáról. 
Ez a címszó: A nagyapa
A sors és talán a genetika megadta számára, hogy az érdeklődése, törődése családi 

összefüggésben is tovább éljen. Noémi unokája az országos korosztályos figyelem látó-
körébe került és a serdülők elitjébe beválogatták. Levente unokája szintén kiemelkedő 
játékosa a korosztályának, komoly jövő előtt áll. Ezen induló karrierek útjainak egyen-
getésében semmilyen fáradtságot, távolságot és segítséget nem sajnált. Határozottan 
állítom, hogy ezt a folyamatot a halála nem állította meg, ott is mindent elkövet ebben a 
feladatban, ahová a lelke távozott. 

Végül: Annak ellenére, hogy agrármérnöki és testnevelőtanári diplomával rendelke-
zett, a saját véleményem – és alappal feltételezhetem ezzel nem vagyok egyedül – sze-
rint Derűs Gábor a legjobb értelemben kézilabdás volt. 

Szinte minden jelzőt megalapozó színes egyéniséget vesztett el a kézilabdázás, 
alappal reménykedhetünk abban, hogy az unokák tovább színezik ezt a palettát. 

Gábor! Biztos vagyok abban, hogy akik ismertek, megőriznek emlékezetükben és 
Rád is elmondható: csak az hal meg, akit elfelejtenek. 

Nyugodj békés meccsnézésben!”

Torkos hétvége a 
Gála étteremben  

2019. október 
11-12-13-án.

Asztalfoglalás személyesen 
vagy a 06-77/402-236 

telefonszámon.
Várjuk Kedves 
Vendégeinket!

SPORT
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Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 
lap ja

Meg je le nik: havonta

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

Kiadja: Zsikor Bt.   
Ügyvezető Blázsik Sándor  

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

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

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Tördelés és nyomdai munkák:  
Kó pia Nyomdaipari Kft.   

Kis kun ha las, Bocskai u. 12.  
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla  

ISSN 2062-4069

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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!

Kristálycukor 1/1  199.– Ft/kg
UHT tek 1/1 1,5% 149.– Ft/l 
Étolaj 1/1 299.– Ft/l
Tchibo kávé 250 g  449.– Ft/db 1796 Ft/kg

2019. október 5.-én óriási kartonos akció
Az akció október 1-től október 14-ig, valamint a készlet erejéig tart!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján tájékoztatjuk Olvasói-
nak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását továbbiakban is orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- 
és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig 
tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap 
17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

Anya köny vi hí rek

született:

házasságot kötött:

2019. szeptember  
hónapban

Megyesi Patrícia – Jagodics Dávid

Kiss Magdolna – Mészáros Gábor

Egy pár nem járult hozzá  
nevük közzétételéhez.

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070

Taskovics Róza (Anyja neve: Latinyák 
Barbara), Juhász Adél (a.n.: Zelei Judit), 
Heibl Hanna (a.n.: Horváth Nóra), Ale 
Mira (a.n.: Bozár Bettina), Kotró István 
(a.n.: Gusztos Gabriella), Halla Márton 
(a.n.: Szilágyi Judit), Csizmadia Dávid 
(a.n.: Kerekes Diána).

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Akkora volt a hőség augusztusban, hogy 
még az árnyék is meleg volt. A sportcsar-
nokba csak a legfanatikusabb sportolók tér-
tek be, hiszen időnként a 30 fokot is elérte 
a terem hőmérséklete.

Azonban sportolásra szükség van, mert 
a sport csinosít és izmosít. Fitten tart, növe-
li az önbizalmat, kitartást ad, jobban meg-
ismered önmagad általa, közösséget épít, 
javítja a koordinációt, és még hosszasan 
lehetne sorolni, de az egyik alapvető tulaj-
donsága, hogy boldoggá tesz!

A Városgazda Kft folyamatosan igyek-
szik sportolási lehetőséget biztosítani min-
denkinek! Nem csak az igazolt versenyzők-
nek, hanem az amatőr, hobbi sportolóknak 
is. Mivel a terem nem volt alkalmas sporto-
lásra, de mégis szerettük volna a nyár végét 
egy közös mozgással tölteni, meghirdettük 
a Mozdulj Jánoshalma programot! Augusz-
tus 30-án, 18:00 órára tűztük ki a dátumot, 
hátha egy kicsit enyhül a forróság addigra.

A program része volt egy 8-10 per-
ces közös bemelegítés, majd együtt indul-
tunk kocogni, ahol mindenki tetszés sze-
rint választhatott 2, 4 illetve 6 kilométeres 
távok közül. 

Hogy színvonalasabbá tegyük a futást, 
minden versenyzőnek biztosítottunk 
ásványvizet, csokit, szőlőcukrot, valamint 
a célba érkezők, névre szóló emléklapot 
kaptak!

Az élményt fokozta az is, hogy a beme-
legítést Mózer Andrea tartotta, aki hoz-
ta magával a Gymstick csapatát is. A zene 
és a hangulat is remek ráhangolódás volt a 
futásra. Közel 70 ember tornázott együtt a 
sportcsarnok előtti téren, ahonnét rendőri 
felvezetéssel elindult a futás. 

A sportolóknak Lajkó Mónika ultrafutó 
diktálta a tempót. Minden korosztály képvi-
selte magát a megmozduláson és szeren-
csére a jánoshalmi csapatok is megjelen-
tek többé-kevésbé. Itt voltak a kézilabdá-
zók, a gymstickes lányok, a métások, Gál 
Laci focista lányai, és a futó csapat is, de 

meg kell említeni a Posta dolgozóit és Gie-
szinger Ferencet, aki a jánoshalmi focisták-
nak mutatott példát!

Ami talán egy pici hiányérzetet keltett, 
hogy egyetlen egy testnevelőtanár sem 
volt, pedig példamutatásra az iskolán kívül 
is szükség lenne. Itt fontos megemlíteni, 
hogy milyen felüdítő látvány volt a Szent 
Anna Katolikus Iskolából Csapóné Sarok 
Enikő néni, aki a tanítványaival együtt futott.

A célba érkezés után nem oszlott szét a 
csapat, hanem még sokáig beszélgettünk 
a sportcsarnok előtt. Ezzel még nem volt 
vége a sportnapnak, az elszántabbak egy 
edzést végig tornázhattak Mózer Andival a 
teremben, a nap lezárásaként.

Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy nem 
csak egy kellemes, de igazán hasznos dél-
utánt tölthettünk együtt, ahol közösen fut-
hattunk végig Jánoshalma utcáin, a helyi 
rendőrség és polgárőrség segítségével, 
akik biztosították az utakat számunkra. Jó 
volt egy kicsit más szemszögből látni szép 
városunkat, a parkot, és a város apró kin-
cseit! Jó volt kicsit együtt mozogni olyan 
emberekkel, akiket egyébként csak a mun-
kahelyükön látunk, de most mégis közös 
érdek, cél és kitartás kicsit közelebb hozott 
egymáshoz. Büszkék vagyunk azokra, akik 
a péntek estét, délutánt nem a tv előtt töl-
tötték, hanem egy kicsit megmozdultak 
velünk! Mohamed Ali szavai ide illenek: „A 
lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel 
a kis emberek dobálóznak, mert számukra 
könnyebb egy készen kapott világban élni, 
mint felfedezni magukban az erőt a vál-
toztatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem 
vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. 
Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A 
lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem 
létezik.”

Legyen szó 2, 4 vagy 6 km-ről, mi bizto-
san fogjuk folytatni ezt a remek kezdemé-
nyezést és nem 70, hanem már legalább 
100 jánoshalmi fog közösen eltölteni egy 
remek órát!

Sz. K.

Mozdulj  Jánoshalma

A Megyei I. osztályú Női Labdarúgó Baj-
nokságban Jánoshalmát az Arany Bácska 
Egyesület képviseli.

Volt olyan szezon, hogy a nulláról kellett 
indulni és csapatot építeni.

Az eredmény az volt, hogy a máso-
dik évben bajnokok lettünk. A bajnoki cím 
elnyerése mellett kétszeres kupagyőzte-
sek voltunk.

Ezután jöttek a súlyos sérülések. Három 
lánynál térdszalag szakadás, egy negyedik-
nél súlyos bokasérülés. Ennek következté-
ben az elmúlt szezonban a hatodik helyen 
végeztünk.

Megfeszített munkával készülünk a 
2019/2020-as bajnokságra. Sérültjeink egy 
kivételével felgyógyultak, igazoltunk öt új 
játékost. Sztánkó Árpád edző irányításával, 
18-as kerettel készülünk a hamarosan kez-
dődő bajnokságra.

Idén is egy hetet töltöttek lányaink a 
Balatonon augusztusban. Napi kettő edzés 
mellett volt bőven külön program is. A csa-
patnál a hangulat kitűnő, egységesek és 
már nagyon várták a szeptember 14-15 -én 
kezdődő bajnokságot.

Itt szeretnénk külön is megköszönni Ren-
ner Tibornak, hogy minden évben, így idén 
is biztosított buszt a lányok utaztatására a 
Balatonra is.

Segítőkészségével nagyban hozzájárul 
a lányok eredményességéhez, jó szereplé-
sükhöz. A két Egyesület (JFC- Arany Bács-
ka) kapcsolata továbbra is példaértékű.

Szeretnénk köszönetet mondani Czel-
ler Zoltán polgármester Úrnak aki működé-

sében is  támogatja Egyesületünket, segít-
ve ezzel munkánkat. Az eredményesség-
hez polgármester úr támogatása is feltét-
len szükséges.

Köszönet minden segítőinknek  mely 
eredményeképpen reális esélyünk van a  
bajnoki cím elnyerésére, amit lányink tűz-
tek ki célul.

Az eddigi eredményeink a 
2019/2020-as megyei I. osztályú 
bajnokságban 

2019. 09. 15. 
Bajai Petőfi-szigeti Sporttelep

LUA-Baja – Arany Bácska Egyesület
3:6 (2:4)

Góllövőink: Nagy Vivien 3, Ábrahám Ramón 
Csilla, Csorba Vivien és Csamangó Dóra 
1-1 találat.

2019. 09. 22. 10:00
Jánoshalma Sporttelep 
Arany Bácska Egyesület – Mórahalmi TSE

1:1 (1:1)
Góllövőnk: Nagy Vivien

A tabellát két forduló után, jobb gól-
különbséggel az Arany Bácska Egyesület 
vezeti a Mórahalmi TSE előtt. 

Várjuk a labdarúgást kedvelő szurko-
lók biztatását. 

A hazai mérkőzések mindig vasár-
nap délelőtt 10.00-kor kezdődnek. A 
belépés díjtalan.

Arany Bácska Egyesület.

NŐI LABDARÚGÁS!
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