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Szólj Uram, még
hallja a Te szolgád!
Október 22-én volt Szent II. János Pál
pápa emléknapja. A rá való emlékezés
kapcsán hálaadó imádságát olvashatja most itt, amelynek minden gondolata aktuális lehet most a Mindenszentek
környékén az Ön életében is!
„Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét,
amivel megörvendeztettél és minden
kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.
Köszönöm a családtagjaimat, akik
elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit
rosszul tettem, és amit elmulasztottam.
Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemért.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom
van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg
a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság
nyomasztó érzésétől.
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral
fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.
Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek.
Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az
imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy
még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak
mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét.
Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt
legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a
dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!”
Sándor atya, plébános
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Az 1989-es esztendőre úgy emlékezünk, mint a „Csodák éve” 1989-ben
kezdetét vette a XX. század legsikeresebb európai szabadságmozgalma.
Budapesten, Prágában, Varsóban, Lipcsében, Drezdában, Kelet-Berlinben
és Temesvárott emberek százezrei vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a szovjet megszállás által rájuk kényszerített reményvesztett és szürke
évtizedek ellen, szabadságot és függetlenséget követelve. Az első szabad
levegővétel pillanatai mindannyiunk számára kitüntetett emlékké váltak.
Harminc éve omlott össze a szovjet-kommunista blokk, harminc éve
élünk szabadon. Vannak pillanatok, amelyek beleégnek egy nemzet emlékezetébe. Ilyen volt 1989. június 16-a, amikor Budapesten több százezer
ember gyűlt össze a Hősök terén, hogy részt vegyen az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökének, Nagy Imrének és

társainak újratemetésén.
A búcsúszertartást a rádión és a televíziókészülékek előtt további milliók követték figyelemmel egész
Magyarországon. Ekkor hangzott el Orbán Viktor
beszéde, amelyben a fiatal politikus szabad választásokat és a szovjet hadsereg azonnali kivonását követelte.
1989. október 23-án kikiáltották a köztársaságot,
1990. március 25-én, és április 8-án szabad választásokat tartottak, az utolsó szovjet katona 1991. június
19-én elhagyta hazánkat.
Joggal és büszkén emlékezünk arra, hogy harminc
évvel ezelőtt nagy dolgok történtek, hogy a kommunizmus pusztító világturnéja véget ért, és hogy mindezen
folyamatoknak hazánk, Magyarország központi szereplője, katalizátora volt.
A történelme során Magyarország a függetlenségét több alkalommal veszítette el teljesen, vagy korlátozott mértékben tudta csak megtartani. Emberek milliói születtek, éltek és haltak meg egy olyan hazában,
amelyik idegen hatalmaktól függött, katonai megszállás alatt állt. Mégis megtartottuk nyelvünket, kultúránkat és azt az akaratot,
hogy önálló, független országban éljünk.
Néhány éve elmondhatjuk végre, hogy fejlődni kezdett az ország, már
nem csak formális módon vagyunk függetlenek, hanem a gazdasági és politikai kiszolgáltatottságunk is megszűnt. Már tudunk ragaszkodni az önálló
döntéseinkhez, képesek vagyunk képviselni a magyarok érdekeit a nagyhatalmi nyomásgyakorlások ellenében. De ezért minden áldott nap keményen meg kell küzdenünk.
A függetlenségünkért vívott folyamatos küzdelem jelszava:
Minden magyar felelős minden magyarért!
►►►folytatás a 6. oldalon
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Jánoshalma Város Képviselő-testületének október 29-én tartotta alakuló ülését. A választási eredményeket (lásd 3. oldal) Dr. Ádám István a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette. Az új ciklusban két alpolgármester segíti a polgármester munkáját. Kovács József, mint eddig is, főállásban és
Gidai János pedig társadalmi megbízatásúként. A képviselők és a polgármester eskütétele után az ülés második részében választották meg a grémium munkáját segítő két bizottság belső (képviselők) és a város fejlesztésért is felelős bizottság külső tagjait. A tisztségviselők valamennyien esküt tettek.
Felvételünkön az alakuló ülésen megjelentek láthatóak. (balról-jobbra) Csizovszki László, dr. Renner Tamás, Bodrogi Zsolt, Diósi János, Malustyik Béla,
Gidai János, Kiss György, Czeller Zoltán, Szakál Lajos, Kovács József, Nagy Zsolt Zoltán, Madarász Attila. További részletek a 3. oldalon találhatóak.

Czeller Zoltán polgármester programja 2019

Mindenek előtt megköszönöm a Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját. Ugyanakkor
Dr. Ádám István elnök úrnak, Somogyiné Sági Piroska, Taskovics Péter, Menyhárt Tamás
Választási Bizottsági tagoknak, valamint dr. Benda Dénes főjegyzőnek, Kasziba Sándor
osztályvezetőnek, és minden szavazóköri munkatársnak évek óta végzett lelkiismeretes, és
pontos munkáját, aminek következtében a választások tisztaságához kétség sem férhetett.
Az önök munkájának köszönhetően, azzal, hogy nem engedtek teret a választások rendjének
megsértésére, segítettek érvényre juttatni a lakosság szabad véleménynyilvánítását.
Gratulálok a megválasztott képviselőknek, mandátumuk megszerzéséhez, örülök, hogy
újabb 5 évre a munka-társaim lesznek, és a munkatársuk leszek. A képviselő-testület munkájához gyümölcsöző együttműködést, egyénenként pedig sok erőt, jó egészséget kívánok.
Ideje van a köszönetnyilvánításnak, elsősorban azok felé, akik éltek az állampolgársági jogukkal, és elmentek véleményt nyilvánítani a szavazás napján. Ugyanakkor róluk elmondható, hogy állampolgársági kötelességüknek tettek eleget. A magam és a képviselő-társaim
nevében köszönöm választóink szavazatait, az ezzel együtt járó bizalmát.
A kampányról nagyon röviden kívánok nyilatkozni, a két ellenfél közül ez alkalommal nem a
jobbik győzött, hanem a jobbak kerültek ki győztesen.
Diósi János új képviselő-társunkat köszöntöm a testületben, bízom abban, hogy velünk
együtt eredményesen végzi majd bizottsági és testületi feladatait. Nagy Zsolt Zoltán munkájára, aki az előző ciklusban képviselő-társunk volt továbbra is számítok külső bizottsági
tagként.
►►►folytatás a 3. oldalon
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Országos
Könyvtári Napok 2019

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár ebben az évben is csatlakozott az országos programsorozathoz, melynek célja: egy témához kapcsolódva, mely 2019-ben „Könyvtárak az emberért-felelősség a Földért”, a
könyvtárak és könyvtári szolgáltatások népszerűsítése.

A magyar nemzet legfontosabb jellemvonásai közé tartozik a szabadság
szeretete és a függetlenség iránti vágy.
A II. Rákóczi Ferenc által vezetett küzdelem, amely 1703-tól 1711-ig tartott, a magyar nép három nagy szabadságharca közül a leghosszabb volt.
Bár a forradalom elbukott, Rákóczi harca nem volt hiábavaló, hiszen a béke
eredményeként nem tudták teljesen beolvasztani hazánkat a
Habsburg birodalomba, elismerték a vallásszabadságot, és visszaállí́tották
az alkotmányt, a harcokban résztvevők pedig amnesztiát kaptak.
II. Rákóczi Ferenc emigrációba kényszerült, de nemzeti hőssé vált,
szellemi, lelki öröksége győzni tudott, s ebből erőt meríthettek 1848 hősei,
1956 forradalmárai is.
Mindezeken túl példamutatást jelenthet napjaink honvédelmi alapú hazafiságnak.

mében, ahol két részből álló ún. műveltségi vetélkedőre került sor „Ki tud
többet II. Rákóczi Ferencről és történelmi koráról” c. A vetélkedő egy a
Rákóczi életéről és a szabadságharc mozzanatait megörökítő prezentációs bemutatóval, valamint a Majtényi patak meséjével kezdődött. Érdekességként szerepelt a fejedelem családfáját prezentáló fotó sorozatok közötti eligazodás, keresztrejtvény,képregény, korabeli térképen való eligazodás.
A vetélkedőt előkészítette és lebonyolította Vikor Ágnes és Majkuth Nikolett

A Rákóczi Emlékév kapcsán a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület egy
komplex programsorozat megszervezésével és lebonyolításával emlékezett meg a nagy fejedelemről.

A program keretein belül a város nagycsoportos óvodásai, első és második osztályos tanulói látogattak el a könyvtárba rendhagyó könyvtári foglalkozásra. Az érdeklődő kisgyermekekkel beszélgettünk a könyvtárról,
meséltünk Mindentbele Béláról, a meséből megismert manók segítségével szelektíven összegyűjtöttük Rumliország hulladékait. Jutott idő a természettel, szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos könyvek nézegetésére, információszerzésre is.
Bízom benne, hogy a sok érdeklődő kisgyermek többször is ellátogat
majd a könyvtárba!
Könyvtárunk barátságos környezetben, a legújabb könyvekkel (regények, mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek), folyóiratokkal várja régi és
új olvasóit!
Szabó Andrea

2019. november 13. (szerda) 19 óra
Imre Zoltán Művelődési Központ

Sir Bazil idős herceg szerelmes a fiatal Didier Angelába, az ünnepelt énekesnőbe. Feleségül is venné, de a társadalmi törvényekre is
tekintettel kell lennie – nem házasodhat rangján alul. Ezért arisztokratát keres, aki hajlandó Angélával rövid ideig tartó látszatházasságra lépni, hogy majdan előre megállapodott válásuk után Ő köthessen házasságot vele. E célra kiválóan alkalmas René, Luxemburg grófja, aki félmillióért vállalkozik arra, hogy Angelát látatlanban feleségül vegye. Basil feltétele, hogy René nem láthatja a menyasszonyt, ám az operett törvényei
szerint a fiatalok egymásba szeretnek, ami aztán sok bonyodalommal jár.

Jegyek vásárolhatók az intézményben 3500 Ft-ért,
keddtől péntekig 11-17 óráig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Zárásként pedig sor került a Rákóczi hadnagya c. film bemutatására, melyet Nikli Károly média tanár szakszerű és érdekes bevezetője előzött meg.
Elsőként „II. Rákóczi Ferenc emlékműsor” keretében előadó művészek
méltatták a szabadságharcos életútját. Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében nagy számú közönség előtt augusztus
25-én volt látható a program.
Majd 27-én folytatódott a megemlékezés a Honvéd Kaszinó előadó ter-

Fő támogatók a Honvédelmi Minisztérium Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos
Szövetsége és Jánoshalma Városi Önkormányzat.
Sere Mihály

II. KIT találkozó

2019. október 19-én második alkalommal került
megrendezésre a KIT ifjúsági találkozó Jánoshalmán,
az Imre Zoltán Művelődési Központban, ahol sok
izgalmas programon vehettek részt kicsik és nagyok.
Az eseményen résztvevők ingyenesen megtekinthették az Oroszlánkirály (2019), és az Űrdongó (2018)
című filmeket, majd 18:00-tól a szinkronszínészettel
kapcsolatos, Szinkroncsevely című interaktív beszélgetésen vehettek részt Czető Rolanddal és Czető
Ádámmal.
A filmek vetítése mellett a könyvtárban páros csocsóbajnokság is zajlott. A versenyen 10 páros mérkőzött meg egymással, az első 3 helyezett pedig értékes
jutalmakban részesült. A megmérettetés helyezettjei a
következő csapatok voltak: 1. Bajnokok, 2. Kihívók,

3. Kuzinok, ők értékes nyereményekkel gazdagodtak.
Lehetőséget biztosítottunk továbbá Nintendo Switch játékkonzol kipróbálására, a követkeő játékokkal:
Szuper Mario Party, Overcooked, Just Dance, Pokemon Go, Let’s Go Pikachu és Let’s Go Evee. Kipróbálhatták továbbá a Klask mágneses sportjátékot is,
de rendelkezésre állt egy plusz csocsó asztal is, amit
természetesen azok is használhattak, akik nem vettek
részt a bajnokságban.
A találkozón 90 fő vett részt, és a visszajelzések
alapján mindenki jól érezte magát. A következő találkozókra 2020-ban kerül sor, a III. KIT ifjúsági találkozó 2020. április 4-én, a IV. alkalom pedig május
16-án. Bízunk benne, hogy a következő alkalmak is
legalább ilyen színvonalon valósulnak meg.

A rendezvény az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 kódszámú pályázat keretében valósult meg!
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Megalakult városunk új Képviselő-testülete

Választási eredmények

3. oldal

Polgármester választás eredménye

Feldolgozottság 100%

Jogerő állapota: jogerős

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 6 994 fő

Megjelent:
2 974 fő (42,14 %)
Nem szavazott:
2 047 fő (57,56 %)

Jelölt neve
1 Czeller Zoltán
2 Nagy István

Jelölő szervezet:
FIDESZ-KDNP
JOBBIK

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma:

2 945

Érvényes szavazólapok száma:

2 885
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Érvényes szavazatok Státusz
1 593 (55.22%)
Polgármester
1 292 (44.78%)

Önkormányzati képviselő választás eredménye
Feldolgozottság 100%

Az újonnan megválasztott képviselőket köszöntötte Bányai Gábor a térség
országgyűlési képviselője.

Az alpolgármesterek eskütétele

Jogerő állapota: jogerős

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 6 994 fő
Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma:

2 945

Érvényes szavazólapok száma:

2 876

Jelölő szervezet: Érvényes szavazatok
FIDESZ-KDNP
1 472 (51.18%)
FIDESZ-KDNP
1 346 (46.80%)
FIDESZ-KDNP
1 324 (46.04%)
FIDESZ-KDNP
1 238 (43.05%)
FIDESZ-KDNP
1 196 (41.59%)
JOBBIK
1 194 (41.52%)
FIDESZ-KDNP
1 178 (40.96%)
FIDESZ-KDNP
1 178 (40.96%)
FIDESZ-KDNP
1 155 (40.16%)
JOBBIK
1 017 (35.36%)
JOBBIK
884 (30.74%)
JOBBIK
883 (30.70%)
JOBBIK
856 (29.76%)
JOBBIK
832 (28.93%)
JOBBIK
824 (28.65%)
JOBBIK
791 (27.50%)
MSZP
239 (8.31%)
Független
149 (5.18%)

Státusz
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

Megjelent:
2 974 fő (42,14 %)
Nem szavazott:
2 047 fő (57,56 %)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Szakál Lajos
Kiss György
Malustyik Béla
Diósi János
Csizovszki László György
Nagy István
Kovács József Benedek
Madarász Attila Árpád
Nagy Zsolt Zoltán
Nagy Zsolt
Balázs Csaba
Kéfer Ádám
Szlobonyi János
Somogyi László
Nagy Lajos
Geiger Attila András
Lakatos Lászlóné
Kolompár László
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Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság, amelynek 4 tagja van. Malustyik Béla,
Kiss György, Madarász Attila (a bizottság elnöke) és Szakál Lajos

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, amelynek 9 tagja van,
Bodrogi Zsolt, Csizovszki László, Dr. Renner Tamás, Kiss György Malustyik
Béla (a bizottság elnöke), Szakál Lajos Diósi János és Nagy Zsolt Zoltán.

A 2019. október 29-dikei alakuló ülésén a várost irányító Önkormányzat testülete képviselői, majd polgármesteri eskütételt követően rendeletben módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Titkos szavazáson döntött a két alpolgármester személyéről. A szavazás
eredményeként az elkövetkezendő öt évre ismét Kovács Józsefet főállású
alpolgármesterré, társadalmi megbízatású alpolgármesterré pedig a verseny szférában ismert Gidai János vállalkozót választották meg. A nyílt
ülés egy későbbi döntéseiben döntöttek a képviselők a polgármester és
főállású alpolgármester illetményééről és költségtérítéséről, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester, a szociális tanácsnok képviselők és
a képviselők tiszteletdíjáról.
A polgármesteri illetmény mértékét a helyi önkormányzatokról szóló
2011-es törvény szabályozza, a település lakosságszáma alapján. E sze-

rint Czeller Zoltán polgármester havonta bruttó 598 302 forint illetményre
és 89 745 forint költségtérítésre jogosult.
A főállású alpolgármester fizetése a polgármesteri illetmény 70–90 százaléka lehet, testület 85 százalékot hagyott jóvá, így Kovács Józsefnek
havi bruttó 508 557 forint illetmény és 76 284 forint költségtérítés jár majd.
A döntésükkel alapvetően a korábbi összegeket hagyták jóvá a képviselők.
Új elemként testületi döntés értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester 125 ezer forintos és a külsős bizottsági tagok 30 ezer forintos
tiszteletdíja jelent meg az erről szóló rendeletekben.
Az alakuló testületi ülés utolsó napirendi pontjaként vették tudomásul
a testület tagjai a képviselői jogokról és kötelezettségekről szóló jegyzői
tájékoztatót.

Czeller Zoltán polgármester programja 2019
Az előttünk álló időszakra a közélet minden területét átfogó fejlesztéseket irányoztunk elő. Véghezvitelük továbbra is megköveteli a
testület tagjai közötti egyetértést, az összehangolt munka-végzést.
Az előttünk levő 5 évről célokat, a céljainkat szeretném Önöknek
bemutatni!
Oktatás területén tervezett programjaink:
1. Igény szerint bővítjük a Bölcsődei férőhelyeket
2. Biztosítjuk az ingyenes óvodai képességfejlesztő foglalkozásokat
3. Működtetjük a Nyitnikék Gyermekházat, ahol a kisgyermekek
közösséghez való szoktatása történik, egyúttal ezzel segítjük a
szülők mielőbbi visszatérését a munkába
4. Célunk a Technikumi képzés elindítása a volt gimnázium
épületében, ennek kapcsán már tárgyalások vannak folyamatban az AM Mezőgazdasági Agrár-szakképző Központ vezetésével, Taskovics Péter főigazgató úrral. Nagy István miniszter
úr döntésétől függ a képzés beindítása.
Amit az egészségünk megőrzése érdekében tenni kívánunk:
1. Újra indítjuk a Tanuszodát
2. Új, korszerű vizsgálati eszközöket és kezelő berendezéseket tervezünk vásárolni az Egészségügyi Központba
3. Továbbra is rendszeres szűrővizsgálatokat, ingyenes egészség megőrző előadásokat, biztosítunk, melyekre neves előadókat hívunk meg.
Új munkahelyek létrehozása, a gazdaság élénkítése az egyik legfontosabb célkitűzésünk:
1. Gyümölcs, zöldség hűtő-tároló-feldolgozó létesítése a
Jánoshalmi Ipari Területen. Ezzel a mezőgazdaságban dolgozók élethelyzetén kívánunk segíteni, a termények értékesítését megkönnyíteni. A feldolgozó tervei készen vannak,
a kivitelezés elkezdődött. A létesítményben új munkahelyek is
jönnek létre.
2. Együtt kívánunk működni szakmai téren a Jánoshalmi Gazdakörrel, célunk, hogy a gyümölcs-zöldség ágazat fejlesztési
lehetőségeit elősegítsük, új, korszerű telepítések, szakmai
képzések legyenek a térségben.
3. Az utóbbi két évben közel 40 új munkahelyet alakított ki az
Önkormányzat, köztük nagyon sok fiatalnak adtunk munkát. Ezen túlmenően ki akarjuk szélesíteni az együttműködést a jánoshalmi vállalkozókkal a gazdasági környezet
fejlesztése, további új munkahelyek létesítése érdekében.
4. A Jánoshalmi Ipari Területen (volt laktanya) lévő, még eladatlan ingatlanok értékesítését, és hasznosítását kiemelt
fontossággal kezeljük.
5. Az önkormányzat a helyi termékek értékesítési lehetőségeinek
kiszélesítésére útjára indítja a Szatyorközösség megszervezését, ahol a helyben megtermelt, előállított termékekből lehet
majd szervezetten vásárolni.
6. Az Önkormányzat jelenleg is Mentorhálózatot működtet,
vagyis már eddig is segítettük, de továbbra is segíteni fogjuk a
személyek visszatérését a munka világába.
A város szépítése, újjáépítése terén tervezett elképzeléseink:
1. Hamarosan elkezdjük, és megépítjük a város D-NY-i részének csapadékvíz elvezető rendszerét
2. 2020-ban újjáépítjük a Béke téri parkot és befejezzük a Piactér felújítását
3. Fejlesztjük a városi úthálózatot, új járdákat építünk, szilárd
burkolattal látjuk el a földes utakat
4. Korszerűsítjük a város ivóvíz-hálózatát, kicseréljük az elavult,
régi vezetékeket
5. Korszerűsítjük a város közvilágítási rendszerét
6. Önkormányzati „Fecske lakások” építését tervezzük, a fiatalok helyben maradása érdekében

7. Kitűztük célul a Kiskunhalas-Jánoshalma-Mélykút kerékpárút

megépítését, a terveket már 2019-ben elkészíttettük, és engedélyeztettük.
Polgármesteri feladataim ellátásában általános helyettesemnek egy
főállású alpolgármestert jelölök meg, Kovács József képviselő társam személyében. Kérem, hogy továbbra is vállalja el a feladatot.
A programunkból kitűnik, hogy minden fejlesztési lehetőséget meg
kívánunk ragadni, olyan módon, hogy minél kevesebb lakossági
önrészt kelljen hozzátenni a fejlesztésekhez, vagy egyáltalán ne
is legyen szükség önerőre. Továbbra is elsődleges célunk a munkahely-teremtés, a gazdasági szereplők, a vállalkozói környezet
lehetőségeinek kiszélesítése. Ennek érdekében külső, társadalmi
megbízatású alpolgármester bevonását tervezem a testületi munkába, akinek egyúttal hatáskörébe tartozik a városüzemeltetési
feladatok irányítása is. Erre a feladatra felkérem Gidai János urat,
aki a Ganzair Kft. ügyvezetőjeként évtizedeket töltött a vállalkozói
szférában, eredményeit felesleges az itt ülők előtt részleteznem. A
szociális tanácsnoki státuszt továbbra is fontosnak tartom, jelezve
a szociális ügyek kiemelkedő fontosságát. A tanácsnoki feladat ellátására továbbra is felkérem Kiss György képviselő társamat, és
kérem Nagy Zsolt Zoltánt segítse tanácsnok úr munkáját! A testületi
munkát továbbra is két bizottságban terveztem felosztani. Elnevezés szerint: Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság, Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság. Minden feladat ellátására
sokéves közéleti tapasztalattal rendelkező képviselőt kértem fel,
Madarász Attila, és Malustyik Béla képviselő társak személyében,
bízom abban, hogy munkájukat továbbra is eredményesen végzik.
Mindkét bizottság munkájának segítésére külső bizottsági tagokat
tervezek bevonni. A külső bizottsági tagok közül lesznek, akik a mai
napon esküt tesznek, és máris megkezdik a munkát, de lesznek,
akik novemberben csatlakoznak a feladataink ellátásához. A várost
továbbra is a 2010 óta érvényben lévő képviselői körzetekre osztjuk,
minden körzetnek lesz egy képviselője a megválasztott képviselők
közül, aki segítségére lesz az itt élő lakosoknak problémás kérdések
megoldásában.
Tisztelt Képviselő-testület! Hölgyeim és Uraim!

Ez az 5 év meghatározó lesz a következő másfél évtized megalapozása miatt és a Városunk polgárainak megmaradása, gyarapodása
miatt!
Nem lehet kisebb célunk, mint közösen megújítjuk városunkat és
vonzóvá tesszük az itt élőknek és reményeink szerint, a hazatérők
számára is!
A választási programunk pontjainak végrehajtása egy szerződés a
jánoshalmi polgárokkal, amit be kell tartanunk. Vannak olyan célkitűzéseink, amelyek a városias érzés és komfort javítása érdekében
szükségesek, hogy megvalósuljanak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Elképzeléseink között az alábbiak szerepelnek:
• Javaslom megalapítani a Városfejlesztési Tanácsot, amelynek célja, hogy bevonva az érintetteket és más érdeklődőket,
közös célokat és hozzá eszközöket jelöljünk ki a város fejlődése érdekében. Megalkotjuk a Tanács tagjai segítségével a
Jánoshalma 2030 Stratégiai Tervet, amibe minden jószándékú
honfitársunk javaslatait várjuk és készek vagyunk befogadni
azokat! A megválasztott képviselő-testület tagjain túl, Gidai Jánost, új alpolgármesterünket kérem fel a Tanács létrehozására,
a szervezői munkára és irányításra! Tisztelt Alpolgármester úr,
kérem fogadd, fogadja el a felkérést!
• Szükségesnek látom megalapítani a Jánoshalmi Fiatalok Tanácsát! Ez a szervezet azért kell, hogy a 35 év alatti fiataloknak
a véleményét kikérve, azt elfogadva, az Ő igényeiket szolgáló
közösségi fejlesztéseket indítsunk el! Erre a szervező munkára
felkérem a Renner testvéreket, a Bodrogi fivéreket, a Bányai
testvéreket, a Petróczky testvéreket, akiket most név szeint is

említek, de kérem, hogy fogadják el felkérésemet, és gyűjtsék
maguk köré társaikat is!
• Városunk jelenleg a negatív, főként baleseti hírek rovatokban
jelenik meg. Ezért szükségesnek látom, hogy Jánoshalmi Közlekedésbiztonsági Fórum néven elinduljon egy, a közlekedők
biztonságát figyelemmel kísérő testület, amely folyamatosan
elemzi és javaslatot tesz a város közlekedési és biztonsági
szempontból kritikus területeire, útjainak biztonságossá tételére. Ennek felügyeletére kérem, hogy a munkában vegyen részt
Kutyifa István alezredes úr, a közterület felügyeleti munkát
ellátó munkatársunk, az önkéntes jánoshalmiak beszervezésével!

•

•

Tisztelt Barátaim!

A jól és hasznosan elvégzett munka mit sem ér, ha azt nem ismerik,
nem hallottak róla. Láttuk az elmúlt években, hogy a rossz szándékú félretájékoztatás mennyi kárt és keserűséget, félreértést okozott
városunkban! Ezért...
• A város internetes és közösségi oldalait naponta frissíteni
fogjuk, külön hangsúlyt fektetve a pontos és gyors tájékoztatásra, a rendezvények, események hirdetésére! Hisz rengetegen jelzik, hogy nem tudják, mi történik a városban! A városi
közművek villany, gáz, víz, szennyvíz, internet, és közlekedési
szolgáltatók esetleges hibáit is itt kívánjuk összegyűjteni! A
képviselő-testület üléseit élő, Facebook-Live közvetítésekben
láthatják majd a jánoshalmi érdeklődők és a YouTube-on csatornát indítunk ugyanezzel a célból! Ennek indítása a technikai
feltételek biztosítása után, 2020 első hónapjaiban várható!

•

•

Tisztelt Barátaim!

A közösségi terek használhatóságát fokozni szeretnénk. Ehhez a
digitalizáció is elengedhetetlen! Ezért...:
• Első körben a város legnagyobb közterein ingyenes wi-fi-internet szolgáltatás elindítását kezdjük el megszervezni, melyre
pályázni is fogunk! Az első közterületek a Béke téri park, a Főtér, a Buszpályaudvar, Polgármesteri Hivatal, a Vasútállomás
területe, az Imre Zoltán művelődési központ, a Városi Piactér
és a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok területe. A választási
programunkban szereplő, városi világítás-korszerűsítési program lehetővé teszi majd, hogy a fejlesztés révén, városi wi-fi
hálózat épüljön ki.
• Digitális hirdetőtáblák, LED falak beszerzésére pályázatot kívánunk beadni, amelyeket a forgalmasabb helyeken kívánunk
elhelyezni!
• Igényként jelent meg a fiatalok részéről, hogy az extrémebb
sportok kedvelőinek szükséges lenne egy gördeszka, görkorcsolya pálya megépítése. Erre pályázatot kívánunk beadni, de
addig is várom a fiatalok jelentkezését!
• További igényként jelent meg a szülők és gyermekeik részéről,
hogy a hétvégi zenés szórakozás lehetősége többek szerint
korlátozott városunkban. Ezért nagyon sokan messzi településeken keresik a kikapcsolódást! Ennek a megoldására várom
mindenki javaslatát!
• Igényként fogalmazták meg sokan, hogy a városi rendezvények száma gyarapodjon és legyen több kulturális és gasztronómiai hétvégi esemény városunkban. Erre várom az ötleteket
és azokat, akik ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében
a társaink lesznek!
• Kívánatosnak tartjuk a Jánoshalma Zöld Város nevű projekt
beindítását! Ami annyit tesz, hogy pályázatok felkutatásával,
minél szélesebb körben terjesztjük a megújuló energiák, különösen a napenergia lakossági elterjesztését. Ehhez a munkához hívom majd segítségül a témában jártas jánoshalmi
vállalkozókat és pályázatírókat! (Delta-Sec, Városgazda Kft.
pályázatírója Halász-Csiba Renáta)
• Bejövő útjaink újrafásítását kívánjuk kezdeményezni a Magyar

•

•

•

Közút Zrt-nél! A nem is távoli múltban jellemző fafaj volt útjaink mellett a jegenye nyárfa. Ennek újraterjesztését kérem
erdészeinktől. A város vállalja, hogy az első 1000 jegenyefa
csemetét beszerezzük, és Önökkel közösen elültetjük!
A városközponttól távolabbi településrészek arculatát szeretnénk javítani. Ezért a következő években az utcafásítások és
virágkiültetéseket kezdeményezünk, melyre a jánoshalmiak
önkéntessége nélkül nincs esélyünk! Erre is hívom városunk
polgárait!
A jövő évben megépül a jánoshalmi feldolgozó ipar feltámasztására hivatott Jánoshalmi Agrárlogisztikai Központ! Ennek
működéséhez nonprofit vállalkozást kell indítania az önkormányzatnak és termelőknek! Erre a feladatra, a szervezésre
felkérem Kovács József alpolgármester, Malustyik Béla bizottsági elnök, Farkas András ügyvezető igazgató, dr. Renner Tamás vállalkozó és Farkas László gazdaköri elnök urakat!
A következő években, ha már meg lesz a jánoshalmi termékek
piacát biztosító feldolgozó központ, szükséges lesz minél több,
világszínvonalú mezőgazdasági alapanyag megtermelése,
termeltetése. Ez ültetvény telepítéseket, üvegház építéseket
is jelent! Ehhez pályázati források is lesznek. Ezek előkészítő
munkájára kérem a megyei Agrárkamara, a Falugazdász iroda
és a pályázatíró menedzser munkatársak aktívabb segítségét!
Külföldi, agrár és turizmusban jártas szaktanácsadókat tervezünk munkára felkérni a jánoshalmi gazdaság fejlődése
érdekében, hogy az új évtized pozitív trendjei Jánoshalmán is
éreztessék hatásukat! Számítunk a külföldről hazatérő jánoshalmiak tapasztalatára, megszerzett tudásának átadására és
jószándékára! Kérem segítségüket!
A jánoshalmi iparfejlesztés ösztönzése, a gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítése érdekében felkérem Csizovszki
László képviselő urat, dr. Renner Tamást, Bodrogi Zsoltot,
hogy külső bizottsági tagként segítsék Gidai János alpolgármester úr munkáját, a városvezetés törekvéseit és a város iparosodását, a helyi kis és közepes vállalkozások fejlesztéseit!
Szükségesnek látom, mert igény is felmerült a Városi színjátszó kör, egy városi népi tánc együttes, egy városi fúvós, ütős
zenekar megalapítására és újjászervezésére. Ennek a célkitűzésnek a felkarolására felkérem a képviselő-testület pedagógus tagjait, Szakál Lajost, és Kiss Györgyöt.
Több olyan sportág beindítására ösztönzöm városunk sport
kedvelő polgárait, amelyekre úgy látom van igény. Szeretnénk,
ha lenne aktív segítő, aki az asztalitenisz, a torna, a kerékpáros, a távfutó jánoshalmiak összefogására új sportegyesület
alapítsunk. Felkérem erre a Sportcsarnok fiatal vezetőjét Szabó Kornélt, aki az utóbbi időben több nagy sikerű rendezvényt
szervezett.

Kedves Képviselő-társak, hivatali munkatársak, kedves intézményvezetők!

Képviselői, hivatali, közszolgálati munkájukhoz és az intézményekben, termelő egységekben, vállalkozásokban, a helyi kereskedelemben, pártokban, civil szervezetekben végzett munkájukhoz
kívánok jó egészséget, az önkormányzati képviselő-testülettel való
további eredményes együttműködést, szakmai sikereket a városunk
fenntartható fejlődésének, gazdaságunk megerősödésének, új munkahelyek létesítésének érdekében. Kívánom, hogy legyen erőnk és
kitartásunk elvégezni a ránk bízott feladatokat, hogy 5 év múlva azt
mondhassuk, munkánkat a jánoshalmi emberek megelégedésére
végeztük!
Kedves Vendégek! Képviselő-testület!

Ezekhez a célokhoz kérem, hogy társuljanak mellém, mellénk és
segítsünk Jánoshalmának, a jánoshalmi embereknek, hogy ne a
széthúzásról legyünk ismertek, hanem az összefogásról, a sikeressé válásról, hogy újra jó érzés legyen jánoshalminak lenni!
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Kormánymegbízotti
elismeréseket vehettek át

2019. november

Átadták a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal
új épületét Jánoshalmán

Az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezett ünnepségen kormánymegbízotti elismeréseket adott át Dr. Zombor Attila főigazgató és Dr. Havassy Sándor igazgató a folyamatosan kiemelkedő és tartósan
magas színvonalú szakmai munkát végző munkatársaknak.
A díjazottak között volt Bajzákné Somoskövi Éva, a Jánoshalmi Járási
Hivatal kormányablak szakügyintézője,
A kormánymegbízotti elismerésben részesülteknek szívből gratulálunk,
és további sok sikert kívánunk!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az 1956-os forradalomról
emlékeztek meg a
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal munkatársai
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott kormányhivatali ünnepi megemlékezésnek 2018. után, idén is Jánoshalma adott otthont. A Járási Hivatal aznap ünnepélyes keretek között felavatott épülete
várta a megye minden járásából érkező megemlékezőket.
A jánoshalmi és mélykúti forradalmi megmozdulások egyik fő szervezője Dr. Szobonya Zoltán volt, aki az 1950-es években ügyvédként Mélykúton és Jánoshalmán dolgozott. A polgári demokráciáért küzdött, munkásságának és egyéniségének köszönhetően köztiszteletben álló és megbecsült lakója volt a térségnek. Az ’56-os forradalom vértanúja lett, a megtorlás idején egy koncepciós perben halálra ítélték, 1958. szeptember
29-én a kecskeméti börtönben felakasztották. 1989-ben rehabilitálták, családja a 301-es parcellában újratemettette.
Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Zombor Attila a Kormányhivatal
főigazgatója, Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető, és Kissné Szobonya Csilla a mártírrá vált dr. Szobonya Zoltán lánya.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Jánoshalmi Képújság

A Kölcsey Ferenc utca 12. szám alatti épületbe költözött át korábbi
helyéről a Jánoshalmi Járási Hivatal, egyrészt a gazdaságos működtetés érdekében, másrészt az állami és önkormányzati feladatok egyértelmű elhatárolása céljából.

12 településen, több mint 3.000 háztartásban

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 épület október 22-ei átadó ünnepségén köszöntőt mondott Dr. Bíró

Hírek, információk térségünkből a kábeltévék
csatornakínálatában
Vidékháló kábelTV:
S3-as csatorna (119,25 Mhz)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által
ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2019.10.24.

Munkakör
Kőműves
Bolti eladó
Nehézgépkezelő
Konyhai kisegítő
Üzemi takarító
Egyszerű ipari foglalkozású
Baromfifeldolgozó
Nehézgépkezelő
Egyszerű ipari foglalkozású
Hűtéstechnikai berendezés kezelő
Árukezelő
Raktári árukezelő
Intézményi takarító és kisegítő

Iskolai végzettség
szakmunkásképző
Általános iskola, Szakmunkásképző
Általános iskola, Szakmunkásképző
Általános iskola
Általános iskola
Általános iskola
Általános iskola, Szakmunkásképző
Általános iskola, Szakmunkásképző
Általános iskola
Szakmunkásképző, Szakközépiskola, Technikum
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Általános iskola, Szakmunkásképző

Cég megnevezése
Delta Product Kft.
Fajszi Józsefné Ev.
Delta Product Kft.
BAR-MÉ Kft.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Foresta-98 Kft.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.
Hunent Zrt.

Munkavégzés
Vidék
Jánoshalma
Vidék
Mélykút
Mélykút
Mélykút
Mélykút
Soltvadkert
Mélykút
Mélykút
Mélykút
Mélykút
Mélykút

Munkabér
megegyezés szerint
megegyezés szerint
165.000,-Ft
164.800 – 220.800,-Ft
164.800 – 220.800,-Ft
189.000 megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Attila hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, Bányai Gábor ország�gyűlési képviselő, Czeller Zoltán jánoshalmi polgármester, Dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Bodroginé Dr.
Mikó Zsuzsanna, a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője.
Dr. Zombor Attila köszönetet mondott Miniszterelnökségnek a rendelkezésre bocsátott 290 millió forintos támogatásért, továbbá a Jánoshalmi
Önkormányzatnak, amely az épülethez szükséges 2267 négyzetméteres
telket a Magyar Állam tulajdonába adta.

Tájékoztatás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal elérhetőségeiről és
ügyfélfogadásáról az új épületbe költözés után

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági,
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
E-mail cím:

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:

Telefon: 06-77/795-288, 06-77/795-284,
06/77-795-271
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Gyámügyi ügyintézés:

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

Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

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

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Telefon: 06-77/795-081, 06-77/795-082
E-mail cím:
gyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Telefon: 06-77/795-015
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@
bacs.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztály

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
E-mail cím:
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1600
csütörtök: 800-1800
péntek: 800-1200

A
Bács-Kiskun
Megyei
Kormányhivatal
hivatalos
internetes oldala a www.bkmkh.hu címen
érhető el. A honlapon megtalálhatók a
Jánoshalmi Járási Hivatal legfrissebb,
információi, állásajánlatok, nyomtatványok, kérelmek és az intézhető ügyekről szóló tájékoztatók is.
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„Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni”
Október 23-án a magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk, az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Ez az ünnep magába
sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt. Ez az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek és tanítás arról
a nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született meg. Városunkban az 1953. október 23-án kezdődött
forradalomra történő megemlékezés az Imre Zoltán Művelődési Központ
és Könyvtárban kezdődött. Elsőként Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, többek között Dr. Szobonya Zoltán két leányát, Emőkét
Tündét és családjaikat, valamint a nézőteret zsúfolásig megtöltő közönséget, pártok intézmények vezetőit és magánszemélyeket. A rövid köszöntőt
követően Kezdődött az ünnepi műsor 1956-ban „Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni” címmel.

1956-ban a magyar nép, mint annyiszor a történelem során, újra szabadságvágyát nyilvánította ki. A rövid ideig tartó eseményekkel sokan szimpatizáltak a világban. 1956 őszén diákok, tizen-huszonéves kamaszok, munkások, egyetemisták ragadtak fegyvert a nemzeti függetlenségért és szabad-

ságért. Tettük örökre példaértékű az utókor számára.
A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ műsorával tiszteletét fejezte ki az 56-os forradalom résztvevőinek és állított emléket nemes
tettüknek. A műsorban elhangzott versek, népdalok, néptáncok mind a forradalom eseményeit, következményeit és emlékét idézik.

Az 1956-ban „Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni” című
műsor alkotói és előadói a tizenegy alkalommal kiválóan minősült, a 2014es Fölszállott a páva néptáncegyüttes kategória győztes Cirkalom táncegyüttes tagjai, a Csalóka zenekar, az óbecsei Fokos zenekar, a 2018-as
Fölszállott a páva Döntők döntőjének győztese a zenekarok kategóriájában, valamint Hajvert Ákos és Tóth Péter Lóránt Radnóti – díjas szavalók.
Ők mindannyian olyan fiatalok, akik szívügyüknek érzik a magyar kultúra
őrzését, ápolását és ennek tovább örökítését a jövő nemzedékeire. Ennek
ékes bizonyítéka volt a Jánoshalmán bemutatott műsor is, melyet a közönség felállva, szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. Hálás köszönet ezért
a tanúságos, színvonalas műsorért!

63. évfordulója alkalmából a hagyományokhoz híven három helyen volt
koszorúzás. Elsőként Római Katolikus Plébániánál Gyirán Péter káplán
emlékezett meg Mindszenty József hercegprímásról, élete történetéből vett
epizódok felelevenítésével. Ezt követően az önkormányzat, a pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait a plébánia épületének falán elhelyezett Mindszenty emléktáblánál.

Az ünneplő tömeg ezt követően az 1956-os emlékműnél koszorúzott.
Czeller Zoltán megemlékezését követően a Szobonya-család jelenlévő tagjai, az önkormányzat, a pártok, a civil szervezetek képviselői és a magánszemélyek helyezték el a megemlékezés koszorúit

A Városháza falánál a Dr. Szobonya Zoltán Emléktáblánál Bányai Gábor
a térség országgyűlési képviselője emlékezett meg Jánoshalma és Mélykút
mártír halált hal jegyzőjéről és történelmi szerepéről. Ezt követően kerültek
a megemlékezés virági a tábla tövébe. A koszorúzásokat követően a Szent
Anna templomban Mons. Menyhárt Sándor plébános mutatott be szentmisét az 1956-os hősök és áldozatok emlékére.

1989 - 2019 30 éve szabadon

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról
30 éves város Jánoshalma
Abban az időben várossá pályázat útján válhatott egy település. A
Jánoshalmáról szóló döntés a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a
16/1989.(II.5) NET sz. határozatával került véglegesen elfogadásra, melynek értelmében 1989. március 1-i hatállyal Jánoshalma városi rangra emelkedett.
1989. április 5-én, (szerda) 16 órai kezdettel a Sportcsarnokban megrendezett Ünnepi Tanácsülés keretében Pozsgay Imre, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, államminiszter adta át Jekl Ferencnek a várossá nyilvánító okmányt. Az eseményen számos párt és állami szervek vezetői, társadalmi és tömegszervezetek vezetői is megjelentek, de meghívást kaptak
a szomszéd települések vezetői, a város, és a térség gazdálkodó szervezeteinek vezetői, a fegyveres testületek vezetői, városunk tanácsának tagjai és póttagjai, valamint szép számban eljött ünnepelni az újdonsült városi lakosság is.
Jekl Ferenc ünnepi köszöntőjéből egy részlet.
„A most kapott városi cím egy korszak lezárása, s egy nagyobb felelősséget jelentő újabb korszak nyitánya…
Az eddigi összefogásra alapozva célként jelöljük meg az oktatás és az
egészségügy továbbfejlesztését, a fiatalokról, a pályakezdőkről, az idősekről való fokozottabb gondoskodást, a kereskedelmi és szolgáltatói hálózat növelését.
Reális igényként jelentkezik az általános iskola felújítása, elhelyezési
színvonalának emelése, a körzeti orvosi és szakorvosi ellátás bázisának új
alapokra helyezése, infrastruktúránk bővítése.”
Olvasva a várossá avatás alkalmával elhangzott ünnepi szónoklatot,
nagy örömmel tölt el, hogy az elmúlt 13 évben, munkatársaimmal, tevékeny részese lehettem az ott elhangzott célkitűzések megvalósításának.

A 30 évvel ezelőtt megfogalmazott célok egy részét már elértük, sőt
talán egy kicsit többet. Napjainkra Jánoshalma a közigazgatásban újra
vezető szerepet tölt be, járási székhely lett. Az egészségügyi központunk
nem csak a város, hanem a környező települések szakrendeléseit is ellátja. Gyermekeink választhatnak világnézetük szerint egyházi és állami óvodai és általános iskolai oktatást. Gondoskodunk időseinkről, szociális ellátásunk a térségben kiemelkedő szinten működik. Kultúra és sport terén, minden korosztály számára gazdag kínálatot tudunk nyújt a város. Megköszönöm a 30 év alatt megválasztott országgyűlési képviselő uraknak a városunk irányába tett segítőkész szolgálatát, én Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrral dolgoztam együtt, neki külön köszönöm a munkáját. Szeretném megköszönni elődeimnek, polgármester kollégáimnak a munkáját,
Szakál Lajosnak, aki Jánoshalma első polgármestere volt, és Kiss Györgynek, aki két cikluson keresztül irányította a várost. Mindketten még ma is
aktív tagjai a képviselő-testületünknek, ebben az évben kapták meg Jánoshalma Város Díszpolgára elismerést. Továbbá megköszönöm a mindenkori
képviselő-testületek tagjainak a munkáját, az közigazgatási, az egészségügyi, az oktatási, a szociális, a kulturális intézmények vezetőinek, mezőgazdasági és az iparban dolgozó vállalkozóknak, termelőknek, civil szervezetekben tevékenykedőknek, és minden jó szándékú embernek a város
építő munkáját, amellyel gazdagították közösségeinket, és építették az
összetartozás érzését, ami közös létünk alapja.
Őszintén kívánom, hogy mindannyiunkban legyen erő és akarat a további célkitűzéseink megvalósításához, megőrizni a múlt szép és nemes alkotásait, a jövőt új alkotásokkal gazdagítani. A közösen elhatározott dolgainkat továbbra is az itt élők tenni-akarására alapozva, együtt gondolkodva, és
együtt munkálkodva valósíthatjuk meg. Így formálhatjuk Jánoshalma város
és önmagunk jövőjét is. Kívánok ehhez mindannyiunknak kitartó egészséget, és sok sikert!

Megalakult a Roma
Kisebbségi Önkormányzat
Feldolgozottság 100%
A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma: 419 fő

Megjelent:
234 fő (55,85 %)
Nem szavazott:
185 fő (44,15 %)

Beérkezett lezárt borítékok
száma:
Bélyegzőlenyomat nélküli
szavazólapok száma:

230

Lebélyegzett szavazólapok száma:

229

Eltérés a szavazóként megjelentek
számától (+/-):
Érvénytelen lebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

Roma kisebbségi választási eredmények:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Katona Lajos
Katona Zsolt
Faddi levente
Kompár Róbert
Burai Tibor
Horváth Zoltán
Kolompár László (1963)
Rostás Géza
Kun László
Kolompár Csaba
Kolompár László (1979)
Kolompár István
Végvári Dávid
Sztojka Norbert László
Csámpai Zsolt

1

Jelölő szervezet:
FIROSZ
FIROSZ
FIROSZ
FIROSZ
FIROSZ
CÖCE
MCF
MCF
CÖCE
MCF
CÖCE
MCF
MCF
CÖCE
CÖCE

Érvényes szavazatok
96 (44,04%)
91 (41,74%)
91 (41,74%)
86 (39,45%)
85 (38,99%)
65 (29,82%)
63 (28,90%)
55 (25,23%)
53 (24,31%)
51 (23,39%
51 (23,39%)
50 (22,94%)
50 (22,94%)
48 (22,02%)
47 (21,56%)

-5
11
218

Státusz
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

FIROSZ: Fiatal Romák Országos Szövetsége
CÖCE: Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete
MCF: Magyarországi Cigányközösség Fóruma

Az est során fergeteges hangulatot teremtett a Magna Cum Laude együttes koncertje
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Bajtársi megemlékezés és „Idősek Világnapja”

Szeptember 28-án 11,00-ra 102. légvédelmi tüzérezred megalakulásának 58. évfordulója és az „IDŐSEK VILÁGNAPJA” alkalmából gyülekeztek a „Diákotthonban” a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai .
A megemlékezés során az „Imre Zoltán Művelődési Központ”
falán elhelyezett emléktáblánál Györgypál Csaba nyá. alezredes
az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megemlékezett az ezred megalakulásáról. Ezt követően koszorúk elhelyezésére került sor.
Az Önkormányzat nevében Czeller Zoltán polgármester, az
egyesület részéről Szakály Béla nyugállományú főtörzszászlós
koszorúzott. A koszorúk elhelyezése után az Irodaház és Szálláshely épületében az egykori „Diákottonban” folytatódott a rendezvény. Czeller Zoltán polgármester meleg szavakkal emlékezett a
városban szolgált katonákra és megköszönte, hogy a Bem Egyesület ilyen aktív tagja a város életének és hogy nagy gondot fordít a
volt bajtársakról való megemlékezésekre és emlékük gondozására.
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az „Idősek Világnapjává”, majd 1999-ben éves rendezvény sorozatra is sor került.
A „Diákotthonban” Györgypál Csaba az egyesület elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Az ünnepi megemlékezést követően az
egyesület elnöke a rendezvényen jelenlévő legidősebb egyesületi tagokat – Dr. Hönig Ferencnét, Szabó Istvánnét és Oszlár Béla
nyugállományú. őrnagyot - az egyesület vezetősége nevében egyegy szerény ajándékkal köszöntötte.
A rendezvény zárásaként egy finom ebéd következett, melyet az

egyesület elnöke és Ódor Ferenc „követett el”.
GYPCS

Demencia gondozó
képzés Jánoshalmán

2019. november

Ötven éve a beteg
gyermekekért

A közelmúltban vehette át Arany Diplomáját Dr. Dénes Enikő, a gyermekek
gyógyítója. Sok-sok generáció egészségét vigyázta születésüktől kezdve a felnőtt
korukig. Már vannak közülük sokan, akik
nagymamákká lettek, de még az ő unokájukat is gyógyítja a doktornő.
A nem minden napi eseményről, a legújabb diplomája átvételével kapcsolatban
így nyilatkozott:
—1969.szeptember
—
12-én, 50 éve, avattak orvosdoktorrá a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (ma Semmelweis
Orvostudományi Egyetem).
2019-október 12-én kaptam meg az Aranydiplomát Budapesten. Nagyon felemelő
érzést adott az esemény és külön megható volt, hogy voltak még közöttünk olyan
kollégák, akiket 70-65-60 évvel ezelőtt
avattak orvosdoktorrá. Jó volt újra együtt
lenni a régi évfolyamtársakkal, még ha a
nevek nem is jutottak rögtön az eszünkbe,
de az arcok, így ennyi idős korban
is, ismerősök voltak, és mosolyogva
köszöntöttük egymást.
Nagy örömmel tölt el ma is ,hogy ezt a
hivatást választottam.

Gratulálunk az Aranydiploma megszerzéséhez és ebből az alkalomból továbbá jó
egészséget és családja körében hosszú
boldog életet kívánunk Dr. Dénes Enikőnek.

JubilánsokJubiláns
köszöntésére
házasokat köszöntünk november

24-én, vasárnap a 10 órás szentmisében, a
római katolikus templomban. Ebben az évben
is mindazok adhatnak hálát, és azokat hívjuk
szeretettel, akik 5, 10, 15…25…50 stb. évvel
ezelőtt kötöttek egyházi (templomi) esküvőt
bárhol, de itt szeretnének hálát adni az együtt
eltöltött időért. Kérjük, jelentkezzenek telefonon
(77/401-048), vagy személyesen a plébánia irodájában vagy a sekrestyében november 16-ig.
Meghívót senki nem kap külön.
Sándor atya, plébános

Gyertyagyújtás a temetőkben

A jánoshalmi temetőkben több mint 50 volt katona, rendőr, honvédségi közalkalmazott és polgá-

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 Pelikán Közhasznú
Non-Profit Kft. esetében 6.046.272 forint, míg a Mélykúti Gondozási 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 Hivatala Foglakoztatási Osztályvezetőjének Mészáros Pongrácnak köszönjük az odaadó
munkát és támogatást.
Bízva abban, hogy a végzős hallgatók további munkáját nagyban segíteni fogják 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 életutat, amit az egyéniség ad hozzá a demenciához, nem hagyhatjuk, hogy az esetleges 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 /
PNKFT

ri személy nyugszik, akik sírján minden év október 31-én a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület
tagjai meggyújtják a megemlékezés gyertyáit.
Ugyanekkor gyújtanak gyertyát a „Doni katasztrófa” hősei, a Jánoshalmát védő és a harcok során
itt elesett „Somogyi bakák” és a helyőrség laktanyáiban szolgált, de más városokban eltemetett bajtársak tiszteletére állított kopjafáknál is.
GYPCS

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062
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Pedagógiai Szakszolgálati feladatok bemutatása

7. oldal

Nevelési tanácsadás és korai fejlesztés
Kedves Olvasók!
Mikóné Molnár Éva vagyok, a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézményének gyógypedagógusa. Ma néhány
mondatban ismertetném Önökkel, miként vezethetnek a gyermekutak hozzánk, a szakszolgálathoz, azon belül is a nevelési tanácsadás és a korai
fejlesztés keretében működő ellátásokhoz.
A szakszolgálat ezen két alapellátása összekapcsolódik és hat egymásra, hisz a nevelési tanácsadás kereteiből a gyermek átléphet a korai fejlesztés alapellátásába is. Nézzük a lehetséges utakat:
Nevelési tanácsadás:

életkorban lévő többi gyermek. Ez általában a beszédfejlődés és a mozgásfejlődés terén a legszembetűnőbb a szülő számára, vagy esetleg
furcsaságokat fedez fel gyermeke viselkedésében: pl. a gyermek nem
néz ránk, nem tűri magán a ruhát, nem étkezik megfelelően, különös
vonzalmat érez valamely tárgy, számjegy, stb. iránt. Ez általában a 0-3
éves időszakra vonatkozik.
2. Amennyiben a szakszolgálatban működő járási szakértői bizottság a
gyermeket megvizsgálta (ez kb. 3 éves kortól lehetséges), s BTMN
( beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) státuszba sorolta a
gyermeket, a szülő kérheti, hogy fejlesztése, pszichés ellátása a nevelési tanácsadás keretei közt történjen, vagy megosztva a szakszolgálat
és az adott nevelési - oktatási intézmény között.
3. Nevelési tanácsadás keretében foglalkozik pszichológus kollégánk azon
gyermekekkel, akik sajátos nevelési igényűek, de a bajai Bácskai Szakértői Bizottság pszichés megsegítést is javasolt számukra.
Korai fejlesztés:

Korai fejlesztésben azon gyermekek részesülhetnek, akik 0-3 éves korúak, illetve intézményes nevelésük (óvodába járás) még nem kezdődött el.
1. Ha a pici gyermek szülője önként jelentkezett nálunk nevelési tanácsadásban ellátásra, de megfigyeléseink alapján a gyermeknek további
szakorvosi vizsgálatra van szüksége - a szülővel egyeztetve- küldjük a
szükséges vizsgálatokra, s szakorvosi véleménnyel már a korai fejlesztés keretei között folytatódik a gyermek fejlesztése.
2. Korai fejlesztésre már szakorvosi javaslattal is érkezhetnek hozzánk a
gyermekek, 0-18 hónapos korig itt, helyben adjuk ki a szükséges szakértői véleményt, s ez alapján kezdődik meg a fejlesztés. 18 hónapos kor
felett pedig a megyei szakértői bizottsághoz irányítjuk a gyermeket, akik
jogosultak a korai fejlesztés megítélésére.
Mindkét területen a fejlesztés – a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve – a játékon, a mozgáson keresztül történik. Sok-sok mondóka, ének beillesztésével történik a rész-képességfejlesztés. Hisz mottónk
is lehet
“Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy ki a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék
belőle.”
/ Varga Domokos/

Terefere percek a szakszolgálati hét keretében

Nevelési tanácsadás fejlesztó óra
Nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben az a 0-23 éves gyermek
részesülhet, aki középiskolai tanulmányait még nem fejezte be.
1. A szülő önként jelentkezhet (akár egyszeri) tanácsért is gyermekével
kapcsolatosan, vagy kérheti a gyermeke fejlesztését, mert tapasztalata,
észrevétele szerint gyermeke nem úgy fejlődik, mint ahogyan az adott

Korai fejlesztés játék

Kedves Szülők! Önökért, s gyermekeikért vagyunk, kérem, ne féljenek felkeresni bennünket, s mi legjobb tudásunk szerint próbálunk segíteni annak érdekében, hogy a gyermek a leggyorsabban, a legmegfelelőbb
ellátást kapja.
Mikóné Molnár Éva
gyógypedagógus

Nyílt nap a jánoshalmi mentőállomáson

Országos Mentőszolgálat számára kiemelten fontos a lakosság életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztése, amiért az elmúlt időszakban számos kampányt valósított meg.
Október 16-án országosan 136 mentőállomás nyitotta meg kapuit az
újraélesztés nemzetközi napján, hogy bárki ingyen megtanulhassa az
életmentő lépéseket. Köztük a jánoshalmi mentőállomás is megnyitotta ezen a napon kapuit. Reggel 8 és 16 óra között fogadták az érdeklődőket és a tenni vágyókat, hogy megtaníthassák és tanulhassák az újraélesztés azon fontos lépéseit, melyeket mindenki könnyedén elsajátíthat.
Azaz leegyszerűsítve:
1 Ellenőrizd a légzést!
2. Hívj mentőt! (104/112)
3. Nyomd a mellkast!
Ezen a napon nagy öröm volt az állomás bajtársai számára, hogy a
helyi iskolából is nagy számmal érkeztek csoportok. Külön öröm volt,
hogy felnőttek is ellátogattak a mentőállomásra és megtették az első
lépéseket a tudás megszerzésében.
A mentőállomás ezentúl minden év október 16-án nyílt napot tart és
bemutatja az újraélesztés fontos technikáit, valamint számos programot
tervez a jövőben, hogy Jánoshalma és térségében élők közelebb kerülhessenek a mentőállomáshoz és jobban megismerhessék munkájukat és
dolgozóit. – mondta Sinka József a mentőállomás vezetője.

Jánoshalma, Kórház utca 16.
szám alatti családi ház eladó.
Irányár: 3,5 millió forint.
Érdeklődni: 06/20-929-7755.
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A jánoshalmi AM ASZK (AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) és
a kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum közösen adta be a „Határtalanul!
HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között” pályázatot, „Gépészkedjünk határtalanul!” címmel.
A projektben a két iskola - elsősorban gépész - tanulói utazhatnak a
másik iskola megismerésére külföldre, illetve az együttműködés produktumaként minden diák egyedi kulcstartót készít fémmegmunkálással.
A csereutazás előtt a jánoshalmi diákoknak előkészítő órát tartottunk a
Magyarország határain kívül élő magyarság történelméről, jelenéről, társadalmi helyzetéről, különös tekintettel Erdélyre és Kézdivásárhely környékére. Emellett részletesen felvázoltuk a pályázaton belül megvalósuló tevékenységeket is.
2019. szeptember 23. és 27. között 40 kézdivásárhelyi tanuló érkezett
hozzánk három fő pedagógussal . Az ismerkedési estre a Király lovastanyán került sor, itt szállásoltuk el külhoni vendégeinket. Az est folyamán a
diákok megismerték iskolánk történetét, képzéseinket, találkozhattak tanulóinkkal. Másnap pedig a reggelit követően megtekinthették intézményünket és a kollégiumot, bepillantást nyerhettek diákjaink mindennapi életébe. Majd Jánoshalma város főterén a katolikus templomot csodálhatták
meg. Ezután a csoport a kisszállási Szalagro Kft telepére látogatott, ahol
a mezőgazdasági erő- és munkagépeket néztünk meg, majd tovább utaztunk Mórahalmára.. A délutánt a mórahalmi Termálfürdőben töltöttük, ami
nagyon nagy élményt jelentett az erdélyi diákoknak.
Szerda délelőtt a tanüzembe látogattunk, hét, egyenként 5-6 fős csoportra osztottuk a 40 külhoni diákot és forgószínpadszerűen próbálhatták ki a
lábbal hajtható gokart traktort, a John Deere vezetését, a tárcsázást, a tolatást, a káposzta savanyítását és a szőlő szedését, műhelyben forgácsolhattak. Ebéd után az Axiál Kft szervizmérnöke fogadott bennünket, aki bemutatta a bajai telephelyet. A külhoni tanulók nagyon örültek a kapott Axiálos
sapkáknak és a kulcstartóknak.
Csütörtökön a reggelit követően a Renner Bt üzemcsarnokaiba és gyakorló helyére mentünk, ahol a legnagyobb érdeklődést a számítógépes
vezérlés és a laboratóriumban bemutatott szakításpróba váltotta ki az erdélyi csoportnál. Az ebédet a keceli Pintér Művek bemutatása és a Haditechnikai Parkban eltöltött szabad program követte. A Pintér Művek munkatársa
rávilágított, ők csak rendelésre dolgoznak és az elkészült robusztus méretű termékek titkosak egészen a vevő kéréséig, illetve az alkatrész beszereléséig, végső felhasználásig. Nagyon örültünk, hogy betekintést nyerhettünk az üzemükbe.

2019. november

Akire büszkék vagyunk

2019. május 29-én szerda este kilenc és negyed tíz között a Margit híd
pesti hídfőjének közelében ütközött össze a Hableány sétahajó és a Viking
Sigyn nevű svájci szállodahajó. Az ütközés következtében a Hableány
másodpercek alatt elsüllyedt, a fedélzetén lévő 33 dél-koreai turista és két
fő személyzettel együtt.
A baleset utáni riasztást követően a mentésben ezer rendőr, 274 szolgálati jármű, helikopterek, drónok, a Terrorelhárítási Központ (TEK), a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(OKF), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) munkatársai, vízimentők, polgárőrök és önkéntes segítők vettek részt.
A bajai, Havária Katasztrófaelhárító Egyesület tagjai köztük az iskolánk
diákja Gábor Márk Zsolt kisegítő búvár, az elsők között került alkalmazásra a baleset helyszínén.
Felderítő merüléseket végeztek, valamint egy közel hatórás művelet
során sikerült egy koreai áldozatot a hajótestből felszínre hozni. A mentést
rendkívüli és bonyolult körülmények között kellett végrehajtani. A sikeres
mentés a mentésben részt vevők összehangolt munkájának eredménye,
sok éves tapasztalatának, felkészültségének, rendkívüli helytállásának, fizikai teljesítményének volt köszönhető.
A hajókatasztrófa kapcsán a belügyminiszter a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel Ezüst Fokozatát adományozta Gábor Márknak Zsolt gépjavító tanulónknak, október 23-a alkalmából pedig Szent Flórián Plakettet vehetett át.

Az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
felvételt hirdet

1 fő állatgondozó

munkakör betöltésére
Este a búcsúestre kijöttek az erdélyi csoporthoz a jánoshalmi tanulók és
tanáraik is. A két iskola tanulói beszélgettek, pingpongoztak, csocsóztak,
biliárdoztak, valamint egymás ellen fociztak a szurkoló diákok népes táborának biztatása közben. Megfogadtuk, az áprilisi újbóli találkozásra felkészülünk a visszavágóra!
Pénteken reggeli után a kézdivásárhelyi iskolai csoport elindult haza.
Az erdélyiek visszajelzései alapján nagyon jól érezték magukat, tartalmas és szórakoztató volt számukra
az anyaországi utazás. Egy kialakulóban
lévő testvériskolai kapcsolat reményében
nagyon várjuk az áprilisi utazást, amikor
mi megyünk ki meglátogatni az ő iskolájukat, gyakorló helyeiket és Erdélyt.
Végül szeretném megköszönni főigazgató úrnak és az Apor Péter Szaklíceum
igazgatójának támogatását az együttműködésben, minden külhoni és hazai kollégának, aki részt vett a szervezésben
és a lebonyolításban; különösen Lakatos Zoltán tanár úrnak az erdélyi iskola
ide utazásának nem egyszerű megszervezéséért.
Maráczi Mónika (AM ASZK)

Haász László
1944 - 2019
Id. Haász László 1944. június 2-án. Kaposváron látta meg a napvilágot. Középiskolai tanul-mányait a kaposvári Táncsics
Mihály Gimnáziumban végezte. Érettségi után Budapesten folytatta tanulmányait a Testnevelési Főiskolán (ma Testnevelési Egyetem), testnevelő és a TF labdarúgó szakedzői szakán. A hetvenes évek legvégén filozófiát is tanult az ELTE kihelyezett tagozatán Győrben.
A TF elvégzését követően sport és tanári karrierjét Lábodon kezdte. Az iskolában testnevelést tanított, és mellette ő volt a
lábodi MEDOSZ csapatának másod (pálya) edzője. Ezzel a csapattal feljutottak az NB III-ba, hol megállták a helyüket.
Innen Kaposvárra került, ahol a Táncsics Gimnáziumban volt testnevelő tanár és a helyi NB-II-es Rákóczi futball csapatánál edző. A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium középiskolás diákcsapatával az Országos Diákbajnokságon a második
helyezést érte el. Ennek a csapatnak szinte minden tagja NB-I-ig eljutott, közülük Kiss László például 32 alkalommal húzhatta fel címeres mezt.
Kaposvárról Marcaliba költöztek rövid időre, ahonnan visszakerült Kaposvárra. A gépipari középiskolában tanított és Rákóczinál pálya edzősködött újra. Innen Székesfehérvárra került pályaedzőnek, a helyi MÁV Előre csapatához, mely NB-I-es volt
akkoriban. Ezek után került az NB-II-es Bábolna csapatához edzőnek.
Összességében húsz évet volt a Nemzeti Bajnokságok első és másod osztályában edző éppen aktuális csapatával. Időközben a líbiai válogatotthoz is hívták edzőnek, melyet ő az ottani háború miatt nem vállalt.
A Haász család egy pályázat eredményeként, 1982 nyarán költözött Jánoshalmára. Id. Haász László lett a Sportcsarnok igazgatója és a Spartacus SE labdarúgó edzője 1986-ig. Ekkor áthelyezéssel az FM. jánoshalmi Mezőgazdasági Szakiskolájába
került, testnevelő tanárként. 2009-ig azaz nyugdíjazásig, ott dolgozott. Ez idő alatt több környező településen volt labda-rúgó edző: Mélykúton, Kunbaján és Kelebián.

A jelentkezés benyújtásának határideje:

2019. november 11.
A részletes szakmai önéletrajz leadható, az iskola
titkárságán munkaidőben.
A munkakörökkel kapcsolatban további információt
Taskovics Péter főigazgató nyújt, a 70/458-2367 -es
telefonszámon.

A helyi lakosok védelme érdekében 1991-ben ö alapította a Jánoshalmi Polgárőrséget, melynek első elnöke volt.
Alapító tagja a Magyar Szabadidősport Szövetségnek, melynek sokáig elnökségi tagja is volt. Időközben, 1991-ben választották a Bács Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség elnökének, és haláláig betöltötte ezt a funkciót.
Mint elnök megszervezte és azóta minden évben, 2018-ban már a 15-ik alkalommal, a megyei települések közszolgálati dolgozóinak szabadidősport napját, minden évben más és más településen. A Jánoshalmán megrendezett sportnapon, ahol több
mint 700 közszolgálati dolgozó sportolt, igen lelkesen és hatalmas jókedvvel látta vendégül a megye önkormányzatainak dolgozóit tíz sportágban (labdarúgás, asztalitenisz, röplabda, teke, sakk, mini kosárlabda, úszás, futás és egy külön választott).
Halálát követően a megyei szövetség elnöksége örökös tiszteletbeli elnökének választotta.
Megalakította az iskolában a jánoshalmi Természetbarát és Szabadidősport Egyesületet (JÁTESZ) négy szakosztállyal: természetjáró, erőemelő (fekvenyomó), íjász, asztalitenisz. Az elért eredményeknek köszönhetően bekerült Magyar Erőemelő Szövetség elnökségébe.
Mindig büszkén hirdette, és további sikerekre buzdította az iskola tanulóit és a versenyzőit. Induló karrierek egyengetésében semmiféle fáradtságot, távolságot és segítséget sem sajnált. Hitt a sport tisztaságában és harcolt is érte, még az egészségének feláldozása árán is.
Munkájára, mely egyben hobbija, a sportra igényesen készítette fel diákjait, versenyzőit. Meglátta versenyzőiben a tehetséget, és nemcsak, hogy meglátta, de képes volt a tehetséget úgy kifinomítani valakiben, annyira kihozni belőle a jót, hogy
győztes csapattaggá legyen, váljon nagy labdarúgóvá, nyertes versenyzővé érjen.
Munkájáért eddig több kitüntetést kapott. Az olimpiai eszme terjesztéséért MOA díjat, a szabadidő sport szervezeti kereteinek kialakításáért Államtitkári Kitüntetést, a Magyar Szabadidősport Szövetség kiváló munkáért, Bács Kiskun Megyei Sportdíjat, Erőemelő Szövetség kiváló edző díjat és Jánoshalma Város Sportjáért kitüntető címet.
Versenyzőivel kiválóan szerepelt az Országos Diákolimpia, az erőemelő magyar bajnokságok döntőiben és a nemzetközi versenyeken, a Világ- és Európa Bajnokságokon. A Szófiai EB-ről, Sölden-i VB-ről több versenyzője arany és ezüst éremmel,
valamint pontszerző helyezéssel tért haza.
A JÁTESZ háromszor nyerte el a fekvenyomó Magyar Kupát.
Kiválóan szerepeltek az íjász versenyeken is. Egyik versenyzője korosztályos országos bajnok lett, aki még ma is korosztályos magyar csúcstartó. Egy másik versenyzője is több bajnoki érmet nyert.
A Természetjáróknak minden hónapban „Nordic-Walking” túrát szervezett a környék „nevezetes helyeire”.
Telente sítúrát szervez a Zsiványdombra , Ausztriába, nyáron pedig vízitúrát a Tisza-tóra.
25 éven keresztül vitte gyerekek tömegeit a Tisza Túrára az általa alapított Winnettours BT. keretein belül. Sok éven át tudósította a megyei és helyi sajtót a JATESZ versenyzőinek elért eredményeiről, öregbítve ezzel is iskolája és városunk hírnevét.
Feleségét, Györgyikét közel öt éve veszítette el, mely mély nyomot hagyott életének hátra lévő részén. Sokat vesztett korábbi energikusságából, lendületéből és ebben közre játszott betegsége is melyet türelemmel viselt élete utolsó pillanatáig.
Immár újra találkozhatnak feleségével odafent.
Most búcsúzik tőle leánya Heni és fia Lackó, unokái Hannah és Fábián, veje Holger, testvérei Erzsébet és János, rokonai,
barátai, volt munkatársai, sporttársai, közeli és távoli ismerősei.
Nyugodjék békében!

2019. november

Gyermeklánc Óvodában tör tént

Szüreti mulatság a
Gyermeklánc Óvodában

Az Állatok világnapja

9. oldal

ZOO parkban jártunk

Állatok világnapja alkalmából Szegedre utaztunk a Batthyány Maci és a
Radnóti Napraforgó csoportos óvodásokkal.
Közvetlen a természetes környezetükben figyelhettük meg a Magyarországon nem honos állatokat. Nagy élmény volt számukra az állatok étkezési szokásait, játékukat, figyelni, közelségüket érezni. Az elefánt kifutó és
éjszakai szállás a park új fejlesztése melyben a két felnőtt és egy „gyerek”
elefánt játékának lehettünk szemtanúi. A Zsiráfok épp „reggeliztek”, amit a
mi reggelizős teraszunkról közvetlen láthattunk.

Az Állatok világnapja alkalmából a Micimackó csoporttal kilátogattunk a
Király Lovastanyára.
Az első közös kirándulás, az állatokkal való testközeli kapcsolat, a lovaskocsizás nagyon nagy élményt jelentett a gyerekek számára.
Óvodánk programja nagy hangsúlyt fektet arra, hogy úgy neveljük gyermekeinket, hogy megtanulják szeretni, tisztelni, óvni a természetet, az állatokat. Ennek a célnak a megvalósítását kezdtük el a kirándulás alkalmával.
Jánoshalma, 2019. október 22.
Gyetvainé Ballai Tünde
óvodapedagógus
Egy napsütéses őszi délelőtt a központi óvodában összegyűltek a házbeli gyerekek és a Batthyány utcai óvoda nagycsoportosai, hogy közösen
örvendezzünk a betakarítás kincseinek.
Volt itt minden, ami a vidámsághoz kell: zene és tánc, versengés terményekkel, szőlődarálás és préselés, mustkóstolás, kukoricamorzsolás, csuhébaba készítés, papírszövés és -hajtogatás, vesszőfonás, agyagozás,
gyümölcs- és zöldségkóstolás.
Köszönjük a szülőknek a gyümölcsöket, meghívott vendégeinknek a
kézműves foglalkozásokat, a gyerekeknek a sok nevetést!
Puskás Katalin
óvodapedagógus

JÓKEDV
RECEPT

gyermekek táplálásához
Hozzávalók:
Séta kézen fogva anyával, közben beszélgetés
Rohangálás, biciklizés, bújócskázás
Közös főzőcskézés, gereblyézés, szerelés, stb., közben beszélgetés
Társasjátékozás a családdal, tesókkal
Hónalj, talpak csiklandozása apától, közben visítás, kacarászás
Esti mese, olvasva vagy fejből, anyától vagy apától
112 db puszi és ölelés, dicséret
Elkészítés:
A hozzávalókat beledobjuk a napunkba, és jól összekeverjük. Nem
baj, ha egyszerre nincs minden otthon, de a sok összetevőtől jobb lesz
az íze. Ha okostelefonnal, tablettel is fűszereznénk, vigyázzunk, mert a
kütyüktől a jókedv könnyen túlkel, majd látványosan összeesik. A receptnek kiváló a glikémiás indexe, egyszerre paleo és vegán, bár egy kevés
cukor megengedett csokiszelet, nagymama sütije formájában.
Túladagolni és eltartani is nehéz, készítsük naponta frissen!

VIGYÁZAT! HOZZÁSZOKÁS-VESZÉLY!
pk

Sok új még soha nem látott ragadozó, növényevő állatot láttunk. A pingvineket halakkal táplálták, amit egy nehezen tudott elválni a gondozójától
hisz ő nevelte fel, így szoros érzelmi kapcsolat alakult ki közöttük.
A kirándulás utazási költségét alapítványunkból finanszíroztuk így
köszönjük mindenkinek, aki támogatja alapítványunkat.
Csernákné Kasziba Zsuzsanna
óvodapedagógus

Október a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Október hónapban
folytattuk őszi tevékenységeinket. Kirándultunk,
sétáltunk, leveleket- és
terményeket gyűjtögettünk. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, igyekeztünk
változatos módon biztosítani, hogy minden
közösen eltöltött délelőtt pedagógiailag értékes, és fejlesztő hatású legyen. Sokat énekeltünk, mozogtunk és
játszottunk. Készítettünk őszi képeket falevelek segítségével, valamit többször sütöttünk
sütőtököt is a gyerekeknek.
Október 15-én, csatalakoztuk az „Ültess fát”- „Mentsük meg a Földet” elnevezésű programoz, melyet a jövőben is folytatni szeretnénk. A Gyerekház udvarán,
két juharfát ültettünk az anyukák segítségével. Ezzel is jó példát mutatva a kicsi
Gyermekeknek.
A hónap végén, pszichológusunk Dr. Kiniopulos Márta ismét várta az anyukák/
apukák gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseit.

Továbbra is szeretettel várunk minden babát és anyukáját 0-3 éves
korig a „Nyitnikék Gyerekházba”!
6440 Jánoshalma Dózsa Gy. u. 93
Márti néni és Niki (néni)
Lippai-Ádám Nikolett

S z e n t A n n a IHUNYADI
s k o l aNÉPE
és Óvoda hírei
JÁNOSHALMI

10. oldal

Nyárzáró családi nap

Szeptember 7-én, szombaton iskolánk meghívást kapott egy nyárzáró családi napra Császártöltésre,
melyet a Smaragd-horgásztó mellett
rendeztek meg. Tizennégy tanulóval
vettünk részt a rendezvényen. Reggelire sültkolbásszal és lángossal
várták a vendégeket. 7:30-tól 9:30-ig
horgászversenyen mérhették össze
a halfogó tudásukat a gyerekek,
majd 10 órától a pécsi Mancs Ranch bemutatóját élvezhettük, ahol élőben találkozhattunk egy különleges
kisállat csapattal: ormányos medvével, alpakával, pónival, törpemalaccal, kecskékkel, vadászgörénnyel, kis- és nagytestű kutyákkal. A műsorba
a közönséget is bevonták, utána pedig lehetőség volt állatsimogatásra, etetésre és játékra is a kis kedvencekkel. Ebédre kemencében sült kacsával
és kakaspörkölttel kedveskedtek a társaságnak. A nap folyamán pecséteket lehetett gyűjtögetni a gyerekeknek a különböző programokon, majd délután a legtöbb pecsétet összegyűjtő vendéget egy fából készült hintaággyal
jutalmazták meg. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva indultunk haza
késő délután, hiszen nem sűrűn tölthet el az ember egy fantasztikus napot
egy csodálatos tó partján különleges állatok társaságában.
Komáromi Róbert

ban összesen 3 millióan sportoltak együtt szeptember utolsó péntekén. Az
Európai Diáksport Napja az Európai Sporthét egyik legnagyobb sikerű rendezvénye, ezt a vívmányt ismerte el az Országgyűlés is 2017 decemberében azzal, hogy szeptember utolsó péntekét hazánkban a Magyar Diáksport Napjává nyilvánította. Az MDSZ minden évben díjazta a legszínesebb programokat megvalósító és a legtöbb diákot mozgósító iskolákat. Az
elmúlt évi aktivitások alapján a legaktívabb három iskola kiemelt díjazást
kapott. Az első a Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola, a második a Pécsi Meszesi Általános Iskola és a harmadik a jánoshalmi Szent
Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola, vagyis az intézményünk lett. Az
MDSZ mindemellett 2018-tól egy új, kibővített elismerési rendszert vezetett be, melynek keretében nemcsak a legaktívabb iskolákat részesíti díjazásban, hanem azokat a területi (megyei) és települési önkormányzatokat,
továbbá azokat az intézmény fenntartókat és megyei diáksport szervezeteket is, akik az előző évben a legtöbbet tették a diáksport nap népszerűsítéséért és hagyományainak ápolásáért. Ez alapján a legaktívabb fenntartók kategóriában iskolánk fenntartója, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és a legaktívabb települések kategóriában Jánoshalma Város Önkormányzata is díjazásban részesült. A díjakat Budapesten, a BVSC Sporttelepen vehettük át a 2019-es Európai Diáksport Napja nyitórendezvényén.
Komáromi Róbert

Európai Diáksport Napja a
Szent Anna Katolikus Iskolában

Terményáldás ünnepe a
Katolikus Óvodában
2019. szeptember 23-tól
szeptember 27-ig nagy volt a
sürgés - forgás óvodánkban.
A gyermekek számára minden
napra izgalmas, élményekkel,
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdag programokat szerveztünk.
Szüretelni voltunk egy családi gazdaságban, ahol a gyerekek vidáman szedték és
kóstolgatták az almákat.
Hagyományőrző, népi tevékenységeket elevenítettünk fel, kukoricát morzsoltunk, szőlőt préseltünk, ügyességi játékokat és különböző kézműves
tevékenységeket szerveztünk, és gyümölcssalátát készítettünk, a citerás
zenekar pedig szolgáltatta a talpalávalót.
Ebben az évben sem maradhatott el az óvodapedagógusok mesejátéka a gyermekek nagy örömére. Az idén az Egy zsák alma című mesét dramatizáltuk el, amelyre a Katolikus Iskola első osztályosait is meghívtuk.
Az utolsó napon főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános úr megáldotta
a terményasztalunkat, és ünnepélyes keretek között adtunk hálát a Men�nyei Atyának az ősz gazdagságáért megköszönve a mindennapi kenyeret,
a jó időt, ami megérlelte a finom terméseket, az áldozatos munkát, hogy
a Jó Isten erőt, és egészséget adott a szüleiknek, hogy dolgozhassanak,
hogy mindezek az asztalunkra kerülhessenek.
Horváth Andrea

Az aradi vértanúkra
emlékeztünk

Október 6-a nemzeti gyásznap. Az 1848–49-es szabadságharc végét
jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Velük egy
napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét, Batthyány Lajost
is.
Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja
számon. Ők: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg
Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly
tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. Haláluk napja a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának szimbóluma lett. Emlékük előtt tisztelegtek a
Szent Anna Katolikus Iskola és Óvoda felső tagozatos iskola diákjai a Szent
Anna-templomban megrendezett városi megemlékezésen. Tanulóink kiválóságát mutatja, hogy a rövid felkészülési idő ellenére is, tökéletes munkát
végeztek szereplésükkel. Gratulálunk nekik!
Szente Mariann

Harmadikak lettünk

Az Európai Diáksport Napja magyar kezdeményezésből közel tíz év alatt

nőtte ki magát nemzetközi eseménnyé. A Magyar Diáksport Szövetség felkérésére 2006-ban szervezték meg először az ország jó néhány iskolájában a Magyar Diáksport Napját. A cél ezzel az volt, hogy felhívják a figyelmet a sport fontosságára az egészségünk érdekében, illetve az, hogy a
gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és játék élményét. Az eseményre regisztrált iskolák vállalják, hogy legalább 120 percnyi
mozgás- és sportprogramot szerveznek a tanulóknak és ezen felül lefutják az adott év számával megegyező távot. Évről évre egyre több iskolában tartották meg a sportnapot, majd 2015-ben Bulgária és Lengyelország
is csatlakozott a mozgalomhoz. 2016-ban 20, 2017-ben pedig már 26 európai országban 7000 iskola és 2 millió diák részvételével zajlott az eseménysorozat. 2018-ban 29 európai országban 2,5 millió diák, hazánkban pedig
1200 iskolában 400.000 résztvevője volt a programnak. Idén 39 ország-

Egyházmegyei Hittanos Olimpia

A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium rendezte meg október 12-én Kiskunfélegyházán az Egyházmegyei Hittanos Olimpia döntőjét, melyre a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola felsős diákjai is eljutottak labdarúgás, sakk, asztalitenisz sportágakban. A következő eredményeket érték el:
Varga Benjámin 8.b osztályos tanuló sakk 3. hely,, Lengyel György 6.a
osztályos tanuló sakk 2. hely, Doszpod Zsófia 5. osztályos tanuló asztalitenisz 2. hely, Magyar Regina 7.b osztályos tanuló asztalitenisz 2. hely. Versenyzőinknek gratulálunk a szép eredményekért!
Komáromi Róbert

Egyházmegyei
matematika verseny
2019.10.25-én
Szakmáron járt iskolánk hat diákja, ahol
a Tóth Jenőné Matematika Emlékversenyt
rendezték, a Szent
Asztrik Katolikus Általános Iskolában. Az
egyházmegye szinte minden iskolájából
érkeztek matematikát
kedvelő diákok az egy órás feladatsor megoldására. A Szent Annások először vettek részt ezen a megmérettetésen, és rögtön egy szép sikerrel tértek haza: az ötödik évfolyamosok közül Doszpod Zsófia a 2. helyezést szerezte meg. Gratulálunk neki és a többi résztvevőnek is.
Enesei Péter

Iskola-felfedező

2019. szeptember 27-én iskolánk is csatlakozott ehhez az egyre népszerűbb kezdeményezéshez, melyben tavaly 29 ország közel 2,5 millió tanulója vett részt. 2018-ban Magyarországon 1200 iskola 400000 tanulója töltötte el aktív mozgással ezt a másfél órát. A kiírásnak megfelelően ezen a
napon a diákoknak 120 percet kell sportolniuk, illetve az adott évszámmal
megegyező 2019 métert futni. Nálunk a program 10 órakor kezdődött. 14
állomást alakítottunk ki csupa érdekes ügyességi feladattal, játékkal. Ezek
között az állomások között forgószínpadszerűen jártak körben az osztályok
az osztályfőnökök vezetésével. A már kedvenc feladatnak mondható csettegőhúzás, kötélhúzás mellett újakkal is találkozhattak a gyerekek: dragacs (talicska) toló verseny, kugli fogyasztó (az ellenfél bójáinak eltalálása labdával), vak váltó (bekötött szemmel végighaladni egy pályán kifeszített zsinór mentén), pókháló (zsinórokkal kialakított akadálypálya teljesítése úgy, hogy nem szabad hozzáérni a zsinórhoz). Az MDSZ felkérésére az
idei rendezvényen kiemelten kellett foglalkozni a vízfogyasztás fontosságával, ezért egy külön állomáson vizes játékot terveztünk és felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy mennyire egészségesebb vizet inni a különböző tartósítószereket, édesítőszereket és cukrot tartalmazó üdítőitaloknál. Délre mindenki végzett az állomásokkal és lefutotta az iskola mellett található parkban a meghirdetett 2019 méteres távot. Sikeresnek mondható a program,
mivel iskolánk összes tanulója nagy örömmel, lelkesen teljesítette a feladatokat, és szívesen folytatták volna tovább még délután is.
Nemes Brigitta Komáromi Róbert

Pályaorientációs nap

Az általános iskolákban, így intézményünkben is a felső tagozat oktató-nevelő munkájához szorosan kapcsolódik a pályaorientáció. Ez tartalmát
tekintve a pályák, szakmák és később a munka világába történő eligazodásra felkészítő folyamat a gyerekek egyéni érdeklődése, képessége, beállítottsága és munkamódja mentén. Lényegében egy hatalmas segítség a
gyerekeknek, főleg a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, mivel önmagukat
megismerve, könnyebben tájékozódnak a pályákról és azok körülményeiről, illetve az ezekhez szükséges végzettséget adó iskolák rendszeréről. Az
osztályfőnöki és a mindennapi életre nevelés órák önismereti beszélgetései és játékai, a pályaválasztási kiállítások bemutatói mellett a pályaorientációs nap az, ahol leginkább megvalósulnak e programnak a lényegi elemei. Iskolánkban második éve rendezzük meg ősszel ezt a napot. Ebben a
tanévben október 10-én, csütörtökön sikerült lebonyolítani az összes osztály részvételével. Az előzetes egyeztetéseknek köszönhetően minden diák
betekintést nyerhetett a Jánoshalmán működő különböző munkahelyek,
üzemek, szakmák életébe, napi tevékenységébe. Az alsósok meglátogatták a mentőállomást és a tűzoltóságot, a rendőrség járőrei pedig az iskola
udvarán fogadták az érdeklődőket. Molnár István erdész érdekes előadásával kötötte le hallgatói figyelmét,
közben bemutatva a munkáját. A
felsősök üzemlátogatásokon voltak
a Renner BT-nél, a Kunvin Borászati KFT-nél, az Ökopal Raklap
Üzemben, a Jánoshalmi Vízműnél
és a Bajai úton található gumiszervízben. A délelőtt folyamán a tanulók az osztályfőnökök irányításával
szakmajátékokat is játszottak a tantermekben. Ezeken a foglalkozásokon a kiosztott kérdőívek, keresztrejtvények kitöltésével, dokumentumfilmek megtekintésével ismerkedhettek meg a különböző foglalkozások jellegzetességeivel. Ebéd
után a hetedikesek és a nyolcadikosok Bajára utaztak a „Jövőd a tét!”
Pályaválasztási Kiállításra, ahol a
térség középfokú intézményeivel,
valamint duális partnereikkel ismerkedhettek meg, emellett tájékozódhattak továbbtanulási lehetőségekről, felnőttképző-intézmények ajánlatairól, és élő szakmabemutatókat
tekinthettek meg.
Komáromi Róbert
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Október 22-én, kedden a város nagycsoportos óvodásai ellátogattak iskolánkba, ahol egy játékos iskola-felfedező túrán vettek részt. Nyolc
különböző állomáson tették próbára ügyességüket és gyorsaságukat.
Pedagógusok és tanulók segítették a gyermekeket a játékos feladatok
elvégzésében. A felfedező út során ügyességi és logikai feladatokat oldottak meg, énekeltek, zenéltek, kísérleteztek, kézműveskedtek, valamint nem
utolsó sorban találkoztak az első osztályosokkal és felpróbálták az iskolatáskákat is. A vidám hangulatú délelőtt során lehetőségük nyílt betekinteni az iskolai életbe. Intézményünk azt vallja, hogy legfőbb érték a gyermek. Azt szeretnénk, hogy tanulóink jól érezzék magukat intézményünkben, tehetségük kibontakozzon, mindenkit képességeinek megfelelően fejlesszünk.
További változatos programokat, folyamatos ismerkedési lehetőségeket
kínálunk szülőknek és gyermekeiknek, melyek során bepillantást nyerhetnek az iskolánkban folyó munkába, a tanórák hangulatába.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bánfiné Sódar Szilvia
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A világbajnoki bronzérmes
Halász Bence a Hunyadiban

Egy októberi szombat délelőtt
iskolalátogatásra hívtuk a leendő
elsősöket és szüleiket.
A meghívottak szép számmal
megérkeztek. Voltak, akik magabiztosan, lelkesen és voltak, akik
szégyenlősen, anyukájukhoz bújva. Az igazgató bácsi köszöntötte a
vendégeket és készült meglepetéssel is. Gitáron játszotta és énekelte
el Weöres Sándor - Sebő Ferenc:
Galagonya c. szerzeményét. Zoli
bácsi őszi dalocskája megalapozta
a jó hangulatot, így már a padokban
ülve, iskolásokhoz illően, jelentkezve beszélgettek az évszak jellemzőiről. Az őszi terményeket és gyümölcsöket egy varázsdoboz segítségével fedték fel a vállalkozó szelleműek, akiknek tapintás után kellett megállapítani a doboz tartalmát. A kis bűvészek utolsóként egy
gesztenyét varázsoltak. Ettől fogva a gesztenye lett a főszereplő.
Elnevezték, versikét tanultak róla,
és el is játszották. Rövid pihenő
után kézműves foglalkozásra került
sor. Fűztek gesztenyéből kukacot,
gyöngyökkel kombinálva. Kipróbálhatták kézügyességüket egy gesztenyéből készült játékkal. Papírból
nyírással és ragasztással „keltették életre” a tanult versike főszereplőjét.
Reméljük, hogy aki ezen a délelőttön jelen volt, jól érezte magát.
Mi pedig abban bízunk, hogy segítségünkkel sok kis leendő elsős és
szülője megtapasztalta az iskola
nyújtotta siker és tudás csodálatos érzését.

Október 7-én nagy meglepetésben volt részünk. Ellátogatott hozzánk Halász Bence, világbajnoki bronzérmes
kalapácsvető, aki iskolánk egykori tanulója. Hatalmas taps és éljenzés fogadta Bencét, aki elhozta magával a bronzérmet, s arról beszélt, hogy kitartó munkával, szorgalommal egy kis városból is vezet út a világhír felé.

Megyei matematika verseny
A hagyományokhoz híven ebben
a tanévben is részt vettünk a megyei
matematika verseny első fordulóján.
A feladatokat október 14-én délután
oldották meg tanulóink.
24 kis matematikus mérte össze
tudását. Javítás után a legjobb eredményt elért tanulók továbbjutottak a
megyei 2. fordulóba. Gratulálunk a
szép teljesítményhez!!
Legeredményesebb tanulók:
3. évfolyam: Lencse Dorka, Prikidánovics Tamás
5. évfolyam: Prikidánovics András
6. évfolyam: Dági Attila
7. évfolyam: Lógó Bianka Rita, Lencse Zsófi, Varga László
SZM

Kis utazás Bácskában

Október 4-én a Hunyadi Iskola egyik németes csoportja Bácsalmásra utazott. A szép őszi napon végigsétáltunk
a városkán, megnéztünk egy 100 éves svábházat, azután irány a Skorutyák család kékfestő műhelye! A házigazda – Edit néni – lelkesen mutatta be nekünk a műhely titkait. Sok technikai érdekességgel találkoztunk. Hazafelé
megnéztük a templomot és a háborús emlékműveket. Egy kis német óra, egy kis technika, egy kis történelem óra
dióhéjban-ez volt a délelőtt mérlege.
Misalek Tibor tanár

Hunyadisok az Erkelben

2013 májusa óta a Magyar Állami Operaház kalandra hívja a fiatalokat. Céljuk, hogy életre szóló élményhez
juttassák őket. Az elmúlt hat évben több mint 260.000 diák vehetett részt ebben a kulturális kalandban, mert ahogy
Ókovács Szilveszter főigazgató írja: „ Az opera a színházak színháza, az egyetemes emberi kultúra legösszetettebb … kaleidoszkóp-szerűen változó művészi kalandja. Aki kihagyja, annak számára hiába gyűjtöttek kincseket
az elődök:”
Mi ezekért a kincsekért indultunk Budapestre az Erkel Színházba. Október 15-én a Hunyadis 8. c osztály tanulóival nem a tantermekben, hanem a helyi vasútállomás peronján gyülekeztünk. Hetekkel előtte már készültünk
Erkel Ferenc Hunyadi László c. operájának történetével, szereplőivel megismerkedni, de ami még nagyobb kalandnak számított: az opera világával.
A kincseket megtaláltuk. Pazar szereposztásban: Gara Mária: Miklósa Erika, Hunyadi László: László Boldizsár, gyönyörű jelmezekben, ötletes, modern díszletekben egy időutazás részesei lehettünk. Lekukucskálhattunk a
zenekari árokba, s együtt izgultunk a hős Hunyadi fiáért.
Köszönjük és mindenkinek ajánljuk ezt a kihagyhatatlan kalandot.
8. c

Vidám délelőtt a szentkatai tanyán
A Hunyadi János Általános Iskola német nemzetiségi tagozatának
alsós diákjai meghívást kaptak Karsai Dóri „néni”-hez egy délelőtti
tanyasi foglalkozásra.
Október 12-én reggel Dervadericsné Judit vezetésével, a 3. a osztályt kísérve kerékpárokon indultunk a volt borotai iskolához. Az időjárás kedvezett számunkra, mivel
igazi őszi napsütésben tekerhettük
le a közel 7 km-nyi távot. A tanyára érkezve a többi diák és Dóri
már vártak bennünket. A gyerekek
csoportokba rendeződve vehettek
részt a programokban. Amíg a szabadban lévő csoport a házigazda
irányításával lovagolt, addig a többiek tököt faragtak Judit nénivel,
kézműveskedtek Bunyevácz Hajnalka tanító nénivel. Az erdőben
elrejtett tökök keresése roppant jó
móka volt.
A foglalkozás végeztével Dóriék finom, saját készítésű almás
rétessel vendégeltek meg bennünket, így hazafelé szinte szárnyaltak a bringák.
A tanyán eltöltött 3 óra szempillantás alatt elszaladt. Köszönet a
házigazdának, a pedagógusoknak
és a segítőként résztvevő nagyobbacska diákoknak a jó hangulatú
délelőttért, igazán jól érezte magát
apraja-nagyja.
A lelkes Szülők
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Máltais eseményekről

„ Látás ajándékba ”

Máltai bál

Október utolsó hétvégéjén harmadik alkalommal szerveztünk jótékonysági bált az Imre Zoltán Művelődési Központban. A jótékonyság célja ismét szemüveg
vásárlás a hátrányos helyzetben élő gyerekek részére.
A vendégek köszöntése után az eltávozott csoport
tagunkra és csoport társaink családtagjaira emlékeztünk
Kósa Kinga előadásában egy vigaszt adó énekkel.
Az est védnöke Rigóné Kiss Éva, a Dél-Alföldi Régió ügyvezetője nyitotta meg a bált és átadta „Az év önkéntese” elismerést Görhöny Katalin részére.
A bál jó hangulatát Csorvási Zoltán, a kiskunhalasi Lyra
Együttes vezetője és tanítványai alapozták meg ismert külföldi és magyar slágerek kiváló előadásával. A talpalávalót a
temerini The End zenekar biztosította. Az idei bálba a kisgyerekek is jöhettek szüleikkel.
Együtt volt minden ahhoz, hogy a hangulat kifogástalan
legyen: kedves vendégek, vidám gyerekek, szórakoztató műsor, a városi diákélelmezési konyhán főzött rendkívül
finom töltött káposzta, a házi sütemények, a sok tombolatárgy.
Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a támogatók száma jelentősen növekedett a tavalyihoz képest. Bízunk benne, hogy
ez a tendencia jövőre is folytatódik. A bál bevételéből ismét
enyhíteni tudjuk a családok anyagi gondjait és esélyt biztosítunk a gyerekeknek a jó tanulmányi eredményük eléréséhez. Akiknek mindezt köszönhetjük: Andris József, Dr.
Ádámné Brecska Mária, Ádám Tamásné, Ádám Sándorné, Bányai Gábor, Bányai Elemérné, Bognár Zsolt, Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna, Czeller Zoltán, Csernók Zsolt,
Csényi Lászlóné, Csizovszki László, Csőszné Juhász Hajnalka, Dági József, Dám József, Dr, Dénes Enikő, Doszpod József, Farkas László, Gidai János, Görhöny Ferencné, Gundáné Török Teréz, Dr. Halász László és Társa BT.,
Henerári Etelka, Holub Istvánné, Horváth Ferenc, Huszti
Zsuzsanna, Kancsár János, Kaszás Eszter, Kendéné Nagypál Klára, Dr. Kovács Mária, Kovács Sándor (Deák F. u.)
Kovács Sándor (Vörösmarty u.), Kovács József, Dr. Kovács
Miklós, Lusztig Ferenc, Majer Gábor, Majerné Csorba Tünde, Malustyik Béla , Mons. Menyhárt Sándor, Molnár István, Ft. Nagyidai Zsolt, Petróczky Ferenc, Petróczky Henrietta, Royal Pékség, Rémi Népdalkör, Samu Kriszta, Szabó
Gábor, Szabó Kornél, Szakál Lajos, Szerezla Mónika, Szemelédi Tibor, Takács István , Taskovics Péterné, Taskovics
Katalin, Taskovics Péter, Török János,Vancsura Józsefné,
Zsebi Lászlóné, Jánoshalma Városi Önkormányzat,az Imre
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, a MMSz. Dél-Alföldi Régiója és a máltai csoport valamennyi tagja. Az Isten áldja meg minden támogatónkat!
K. Gy-né
EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Pihenéssel és flow
élményekkel egészségünk
megőrzéséért
Életritmusunk felgyorsulásával, a ránk nehezedő (vélt vagy valós
elvárások fokozódásával) megfigyelhetjük, hogy egyre többször
szem elől tévesztjük ellazulási képességüket. Ezáltal tartós feszültségben, szorongásban, teljesítménykényszerben is élhetünk. A
fokozott mértékű szorongás mellett nő a testi és lelki megbetegedések kialakulásának valószínűsége, és megnő a gyógyulási idő. Az
imént vázolt szorongás azonban kezelhető, aminek következményeként az említett betegségek is megelőzhetőek.
A fentiek fényében különösen fontos tudatosítanunk és összegyűjtenünk azokat a technikákat, amelyek segítenek a fizikai, szellemi és lelki ellazulásunk létrehozásában. Ahhoz, hogy megakadályozhassuk a stresszes helyzetek rátelepedését mindennapjainkra, pozitív kiegyenlítésre kell törekednünk, a terhes hétköznapok
ellenében, az életminőség javára -olyan dolgok megvalósításával,
amelyek örömet szereznek, energiát adnak. Az alábbiakban két
egyszerű bárki által alkalmazható lazítási ötlelt mutatunk be.
A pihenés iránti igényünk, mélyen a génjeinkben is kódolva van.
Csúcsteljesítményekre ugyanis csak megfelelő lazítás és pihenőidők beiktatása esetén van lehetőség. A szervezetnek egyszerűen szüksége van a megfelelő egyensúlyra: az egyhangúság közepette egy kis változatosságra, stressz esetén nyugalomra. Már a
kőkorszak embere sem csupán vadászattal töltötte az idejét. Pihenőidőben kerülhetett sor az első szerszámok és olyan fontos kulturális technikák feltalálására, amelyek révén tovább fejlődhettek és
túlélési előnyt szerezhettek.

Már 15 perces csendes
elvonulás is elég ahhoz,
hogy a test és a szellem
kicsit „kikapcsoljon” és újra
erőre kapjon. Ehhez elegendő, hogy tudatosan keressük egy csendes zugot, ahol
lehunyhatjuk a szemeinket és
negyed órán keresztül élvezzük a
bennünket körül vevő csendet.
A flow élmény -amikor olyan mértékben
sikerül elmélyülnünk valamiben, hogy közben még az időérzékünket is elveszítjük- általános nyugtató hatást gyakorol az idegrendszerünkre, oldja a szorongást és energiával tölt fel. Nagy az egyéni eltérés abban, hogy ki milyen tevékenység gyakorlása közben
tud elérni a fenti lazító állapotba, lehet ez főzés, olvasás, sport stb.
Mentális egészségünk megőrzése érdekében fontos
megtalálnunk és akár tudatosan is gyakorolnunk egy-egy olyan
tevékenységet, ami magával ragad, kikapcsol és feltölt a soron
következő feladatokkal való sikeres megküzdés érdekében.
Amennyiben a fenti jelzések között magukra ismertek, vagy a lazítási
képtelenségből 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
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Az év önkéntese 2019.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régiója minden év októberében a Szociális Munka Világnapja alkalmából ünnepélyes keretek
között adja át az önkéntes csoportok által javasolt, abban az évben a legtöbb és legkiemelkedőbb munkát végzők részére „Az év önkéntese” címet.
A jánoshalmi csoportból Görhöny Katalin vehette át az elismerést a Dél-Alföldi Régió ügyvezetőjétől, Rigóné Kiss Évától. Görhöny Katalin csoportunk
életében nagyon aktívan vesz részt. Nemcsak Jánoshalmán, hanem a környező településeken is segít a bajba jutott embereken. Bizalommal fordulhatnak hozzá hivatalos ügyek intézésében útbaigazításért, szükség szerint
adományokat juttat el a rászorulóknak. Megyei és régiós rendezvényeket
szervezett városunkban, melyek alkalmával erősítette településünk jó hírnevét. Elismeréséhez szívből gratulálunk!

Szeretetebéd

A tavalyi évhez hasonlóan december 1-én, vasárnap 10 órától 12 óráig
Szeretetebédre hívnak minket a templom előtt a római katolikus plébánia
tagjai. Paprikás krumpli kolbásszal a
menü. Adomány érte 300 Ft.
A helyszínen is meg lehet enni, és
éthordóban el is lehet vinni, akár a
rászorulóknak is.
Lesz adventi vásár (ehhez mindenki hozhat valamit, amit el szeretne adni, és az árát fel szeretné ajánlani),
süteményekkel és forralt borral, lovaskocsikázás a Mikulással stb.
A befolyt összeggel a Máltai Csoport a rászorulók részére készítendő
karácsonyi ebédjét támogatjuk.
Sándor atya, plébános
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A dietetikus tanácsai

Mit egyen a köszvényes beteg?
A gazdaságilag fejlett országokban gyakori
betegség a köszvény Szokták a gazdagok betegségének is nevezni, mert hosszú múltja során
főleg olyan embereket sújtott, akik megengedhették maguknak, hogy bőségesen táplálkozzanak
Eredetét tekintve a köszvény lehet elsődleges vagy másodlagos. Az
elsődleges vagy öröklött forma hátterében genetikai rendellenesség szerepel A többi magas húgysavszinttel járó állapot másodlagosnak, szerzett formának tekinthető, amelynek kialakulásában, nagyban közrejátszik az elhízás, a környezeti tényezők, így a helytelen bőséges táplálkozás, éhezés,
alkoholfogyasztás, valamint egyes gyógyszerek is.
A betegség gyógyításában a gyógyszeres kezelés mellett rangos helyet
foglal el a megfelelő étrend betartása. A köszvény diétája inkább megelőző
jellegű, tekintve, hogy purinban gazdag ételek fogyasztása köszvény esetén magas húgysavszintet eredményez, és rohamok kiváltója lehet. Ezen
kívül a diétának a késői következmények (vesekövesség) kialakulása esetén is rendkívül fontos szerepe van.
Figyelni kell, hogy a napi purinfogyasztás ne haladja meg a 300 mg-ot
a szokásos napi 600-1000 mg helyett. Ezek alapján az étrend legfőbb jellemzői:
- zsírszegény,
- elhízás esetén energiaszegény,
- alkohol elhagyása vagy szigorú korlátozása,
- folyadékfogyasztás 2-2,5 l/nap.

Fontos irányelv a jelentős purin tartalmú nyersanyagok, belsőségek,
húsok, édesvízi halak, spárga, hüvelyesek, szardínia elhagyása, fogyasztásuk erős mérséklése. Az alacsony purin tartalmú, illetve purinszegény
nyersanyagok, pl. tojás, tej és tejtermékek, gyümölcsök, zöldségfélék,
gabonafélék, burgonya, csokoládé, kávé, tea alkalmazhatók az étrend
összeállításakor. Ajánlatos a zsírszegény ételkészítés módszereit, eszközeit alkalmazni nem csak a húsfélék készítése kapcsán (grillezés, grillzacskóban sütés, alufóliában sütés, teflonedény, cseréptál használata stb.), amely egyaránt szolgálja az energia- és a zsírszegénységet is. A
magas purin tartalmú nyersanyagok purintartalma csökkenthető előfőzéssel. Pl. húsfélét is ajánlatos előfőzni további elkészítés előtt, illetve főve
különféle mártásokkal tálalni. Következésképpen nem ajánlott olyan ételeket fogyasztani, amelyeket a húsfélékből kifőtt ízanyagok tesznek ízletessé, mint pl. erőleves, húsleves, kocsonya.
Előnyösek az étrendben az előfőzött nyersanyagokból készült rakott, töltött zöldségfélék, csőben sült zöldségek. Energiaszegénység esetén ízlés
szerint cukor helyett mesterséges édesítőszer használandó. Az intenzív,
erős, csípős fűszerek alkalmazása kerülendő, helyettük a különféle frisszöld fűszernövények, illetve a kevésbé intenzív, gyengébb fűszernövények
széles skálájának használata ajánlott. Hús pótlására a szójakészítmények
közül leginkább a tofu (szójatúró) ajánlható, mert a tofunak kevesebb a
purintartalma. A többi fajta szójakészítmény, csakúgy, mint a szárazhüvelyesek csak alapos előfőzés után fogyasztható.
Faragóné Hován Éva Dietetikus

13. oldal

Dr. Farkas Anita
kolléganőnkre emlékezünk

Mindannyian mély megrendüléssel fogadtuk a szomorú hírt, hogy
dr. Farkas Anita kolléganőnk 2019. szeptember 5-én hosszantartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Anita a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal kormányablak ügyintézője volt, aki a munkáját mindig
lelkiismeretesen, felelősségtudattal és az ügyfelek iránti elkötelezettséggel végezte.
„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.”
(Szenes Hanna)
(Jánoshalmi Járási Hivatalban dolgozó kollégák)

EFOP-2.2.19-17-2017-00077

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ
gyógytorna szolgáltatása új eszközökkel bővült
Passzív ízületi mozgató eszközök
A Jánoshalmi Kistérségi egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben
gyógyulunk!” című pályázat keretében a váll-, a könyök-, a térd- és
a bokaízület passzív mozgatására alkalmas eszközöket vásárolt
13.274.040 forint értékben, 100%-os európai uniós támogatással.
Az eszközök beszerzésével bővül a helyben elérhető egészségügyi
beavatkozások lehetősége.
Az ízületi mozgatóeszközök fontos kiegészítői az orvosi és a fizioterápiás kezeléseknek. Ezeket az eszközöket leggyakrabban a
műtétek utáni rehabilitációban alkalmazzuk, azonban a konzervatív
terápiában is lényeges szerepet tölt be a használatuk. A mozgató
eszközök használatával a gyógyulási folyamatok felgyorsíthatóak,
az adott ízület gyorsabban visszanyeri a mozgékonyságát és a funkcióját. Egyúttal segít megelőzni az immobilizáció negatív hatásait.
Előnyei:
• A mozgatás nagymértékben serkenti az ízületi porc, és az ízület
körüli szövetek gyógyulását.
• Megelőzi a környező izmok, inak, szalagok letapadását és az
ízületi merevséget
• Segít növelni az adott ízület mozgástartományát
• Fokozza a nyirok-, és a vérkeringést, ezáltal elősegíti a haematoma (vérömleny) felszívódását
A mozgatóeszközök biztosítják a helyes anatómiai beállítást, fiziológiai mozgásokat hoznak létre, személyre szabhatóak, beállítható
hogy az adott mozgás hány fokban, mekkora sebességgel jöjjön
létre.

A vállízület passzív átmozgatására szolgál. Lehetővé teszi a váll
minden irányú mozgását, a lehetséges maximum mozgástartományban, úgy, hogy mindeközben biztosítja az anatómiailag helyes
beállítást.
A gép tartozéka egy szék is ami fejtámlával, illetve a kompenzáló
mozgások kiküszöbölésére szolgáló válltámasszal van felszerelve.
Alkalmazása: protézis, törések, lágyrész műtétek után
Könyökmozgató gép

Vállmozgató gép

a csípő is bekapcsolódik, így a csípőízület mozgatására is alkalmas
az eszköz.
Alkalmazása: protézis, keresztszalag műtétek, ízületi porcot érintő
műtétek, egyéb lágyrészeket érintő műtétek után
Bokamozgató gép:

A könyökízület passzív átmozgatását végzi, lehetővé teszi a könyök
hajlítását, nyújtását illetve a tenyér le-, és felfelé fordítását. Alkalmazása: törések, csont/lágyrész műtétek után, kontraktúrák (izomrövidülések) esetén
Térdmozgató gép:

Ez egy speciális gép, a többivel ellentétben, nem csak passzív, hanem aktív mozgatógép is. Ez azt jelenti, hogy a kezelés során a
passzív mellett, aktív programot is tudunk használni, amikor a páciensnek is részt kell venni a mozgásban. Ezáltal még inkább gyorsítja
a rehabilitáció folyamatát, hiszen az aktív funkciónak köszönhetően
izomerősítésre is alkalmazható, továbbá fejleszti az ízületi helyzetérzékelést.
A gép használata háton fekvő helyzetben történik, a kezelt alsóvégtagot kényelmesen bele kell helyezni, majd a kiválasztott program
indításával lassan elkezdi hajlítani és nyújtani a térdet. A mozgásba

Az eszköz a bokaízület minden irányú átmozgatására alkalmas. A
boka le-, és hátrafeszítését, valamint a talp befelé-, és kifelé fordítását végzi.
Alkalmazása: törések, csont/lágyrész műtétek után
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Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán E.V.
Bajai utcai tápboltjában és
tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás!
Elérhetőségek :
Telefon: +36 77 402 - 213 Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu
H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

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

BOR

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!

Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

A MINDENNAPOKRA!

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!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik

2019. november hónapban
20-án lesz kirakodó vásár

Bátyai József
temetésére eljöttek és mély gyászunkban velünk együtt éreztek.

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

Felesége és Gyermekei

Stílus

Üzlet

NOVEMBERI AKCIÓJA

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízá
sából 2019. október hónapjában a következő elhunytak kegyeleti
ügyintézését segítette, illetve temette el:
Tüske Mihály
élt: 90 évet
Grecula István
élt: 87 évet
Kovács Sándorné
sz: Nagy Franciska
élt: 97 évet
Nagy József
élt: 72 évet
Bárány Máténé
sz: Horváth Etelka
élt: 88 évet
Solti Józsefné
sz: Szilágyi Mária Erzsébet élt: 75 évet

Kovács Istvánné
sz: Horváth Mária
Köblös Andrea
Bátyai József
Török József
Péntek Ferencné
sz: Sági Mária
Rada József

élt: 83 évet
élt: 32 évet
élt: 90 évet
élt: 74 évet
élt: 64 évet
élt: 52 évet

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek, s ez
zel a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

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

Készüljön velünk az ünnepekre!
Karácsonyváró akcióink már novembertől!
Játékok, ajándékok, karácsonyi díszek,
égősorok széles választékban, akciós áron!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-77/ 951-903

JÁNOSHALMI

2019. november

A Jánoshalmi FC
októberi tudósítása

10.05:
U-16 mérkőzés
Kecel-Fánoshalmi FC 11:0 ( 5:0)

Fenyvesi Ferenc edző: - Sajnos ezen a
napon a vendéglátóink sokkal jobban játszottak.
10.06
Megyei I.o. mérkőzés
Jánoshalmi FC-Kiskőrös 2:0 (1:0)

Gólszerzőink: Babic Srdan,Harnos Zoltán
Dániel
Nenad Florin vezetőedző:- Küzdelmes mérkőzésen végig a mi akaratunk érvényesült.
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kiskőrös 2:3 ( 2:0)

gólszerzőink:Tusori Lajos Gergő, Mike Márk
Fenyvesi Ferenc edző:- Sajnos egy megnyert meccset engedtük ki a kezünkből
10.13.
Megyei I. o. mérkőzés
Bácsalmás-Jánoshalmi FC 2:2 (1:1)

Gólszerzőink: Andelic Nemanja,Harnos Zoltán Dániel
Nenad Florin vezetőedző:- Hiába támadtuk
végig a mérkőzést, több játékosom indiszponált volt ezen a mérkőzésen.
U-19 mérkőzés
Bácsalmás-Jánoshalmi FC 0:8 ( 0:4)

gólszerzőink:Nemes Martin3, Becze Flórián2, Hajdu Hunor Ferenc,,Szúcs Lukács
Martin, Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc edző:- Csak a gólarány
volt kérdés. Gratulálok a csapatnak!
10.12
U-16 mérkőzés
Jánoshalmi FC – Tompa 8:2 (4:1)

Gólszerzőink: Pesti Jenő Henrik 3, Fenyvesi Bálint 3, Hegyi Botond József, Gyepesi Erik
Fenyvesi Ferenc edző:- Biztató játék-megérdemelt fölényes győzelem. Gratulálok a
fiúknak.
10.19
U-16 mérkőzés
Kinderball SE Baja-Jánoshalmi FC
1:6 (0:3)

Gólszerzőink: Pesti Jenő Henrik 3, Fenyvesi Medárd 2, Fenyvesi Bálint
Fenyvesi Ferenc edző:- Jól játszott a csapat

HUNYADI NÉPE
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.Teljesen megérdemelt a győzelem. Gratulálok a fiúknak!
10.20
Megyei I. o. mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kerekegyháza
4:3 ( 3:2)

gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel3, Szeibert Mihály
Nenad Florin vezetőedző:- Kitúnő mérkőzésen nehezen győztünk a kiváló vendégcsapatunk ellen.
10.26
Megyei I.o. mérkőzés
Kiskunfélegyháza-Jánoshalmi FC
1:2 ( 0:0)

Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel, Balázs
Dávid Mihály
Nenad Florin vezetőedző:- Nagyon készültünk a mérkőzésre,és végre ismét sikerült
otthonában legyőznünk legfőbb riválisunkat. Gratulálok a csapatnak.
U-19 mérkőzés
Kiskunfélegyháza – JFC 3:3 (2:2)

Gólszerzőink: Hajdú Hunor Ferenc 2 ,
Kovács Kristóf
Fenyvesi Ferenc edző: - Sajnálom az elszalasztott győzelmet. Viszont a csapat játéka
egyre biztatóbb.
11.03.

Megyei I. o. mérkőzés
Jánoshalmi FC – Lajosmizse VLC
5:0 (1:0)

Gólszerzőink: Babic Srdan, Szabó Szilárd
2, Harnos Zoltán, Stojanovic Milos,
Nagyon fontos mérkőzések vannak
még hátra. Aki szereti a labdarúgást,
hát most érdemes kijönnie a pályára .
Hosszú idő után idén esélye van csapatunknak arra, hogy első helyről várhatja a tavaszt. Ehhez persze győzelmekre van szükség.
November 10-én Kalocsa-JFC, 17-én
pedig a JFC-Harta meccsre várjuk a
szurkolókat.

Horváth Mihály elnök

Őszi bajnokok vagyunk!

2020.09.30.

JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Sajtóközlemény
JOBB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A JÁNOSHALMI JÁRÁS LAKOSAI RÉSZÉRE
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-2.2.1917 kódszámú „Járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű konstrukció
keretében 125,08 millió Forint 100%-os mértékű
vissza nem térítendő támogatást nyert el. A
Központ 2010. decembere óta végez a térségben a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási tevékenységet. A fejlesztés eredményeként
megtörtént a járóbeteg-szakellátó központ eszköz infrastruktúrájának modernizálása és cseréje annak érdekében, hogy a jánoshalmi járás
lakosai számára biztosítva legyen az emelt szintű járóbeteg-szakellátás elérhetősége.
Az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú
„Helyben gyógyulunk” című projekt által nyílt először lehetőség arra, hogy a lassan 10 éve használt orvosi eszközök cseréjét 100 %-os intenzitású
támogatás keretében megvalósítsa a szakrendelő.
A pályázat keretében az alábbi eszközök cseréje
valósult meg a járóbeteg-szakellátó központban:
Ultrahang diagnosztikai szakellátás fejlesztése
kapcsán:
• 1 db Általános ultrahang diagnosztikai készülék, 4 darab vizsgálófejjel
• 1 db Nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai
készülék, 2 darab vizsgálófejjel
Belgyógyászati szakellátás fejlesztése kapcsán:
• 1 db Bi-direkcionális ultrahangos ér-doppler
• 5 db 24 órás, ambuláns vérnyomásmérő készülék (ABPM)
• 2 db Kombinált, ambuláns 24 órás vérnyomásmérő és Holter EKG készülék
• 1 db 12 csatornás EKG készülék
Fizioterápia szakellátás fejlesztése kapcsán:
• 1 db Rövidhullámú terápiás készülék
• 3 db Kombinált, ingeráram-, ultrahang és vákuum terápiás készülék

A Jánoshalmi Arany Bácska Női labdarúgó csapata a Megyei I osztályban őszi
első. Veretlenül várjuk a tavaszi folytatást,
ami reményt ad nekünk, hogy ismét Bajnok Csapat legyünk. Addig is lesz két megmérettetés, december közepén a hagyományosan Jánoshalmán megrendezésre
kerülő Arany Bácska Kupa illetve márciusban a Nőnapi Torna.
A csapatszellem kitűnő a 18 tagú keret
játékosai rendkívül tehetségesek. A színvonal a bajnokságban magas, esetenként
NB II szintű!.
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Nincs megállás, szinte már egy évre
előre terveztünk: edzések, programok
(pl. disznótoros napot rendezünk a Király
Lovastanyán) nyáron ismét egy hét a Balatonon, edzőmérkőzések, kirándulások stb.
Szeretném megköszönni minden segítőnk biztatását, támogatását ami elengedhetetlen az eredményességünkhöz, annak
egyik feltétele!
Hajrá Arany Bácska, hajrá Jánoshalma!!
Ferenci László egyesületi elnök.

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 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

• UV fényterápiás kabin (kombinált UVA, UVB
kabin) kerül beszerzésre a bőrgyógyászati
szakrendelés fejlesztése kapcsán
• Mágneses mikrokeringés javító készülék kerül beszerzésre a fizioterápiás szakrendelés
fejlesztése kapcsán:
• Passzív mozgató eszközök kerülnek beszerzésre a gyógytorna szakrendelés fejlesztése
kapcsán:
A tervezett fejlesztések teljes mértékben a lakossági szükségletekhez alkalmazkodva kerültek
meghatározásra, különös figyelmet fordítva a járás
egyre nagyobb arányú idős korosztályú valamint a
hátrányos helyzetű lakosságának igényeire.
A beszerzésre kerülő eszközökkel:
• helyben sokkal nagyobb arányban állítható
fel végleges és pontos diagnózis, valamint
egyszerűbbé válik a kezelések nyomon követése, ezáltal nem lesz szükség a progres�szivitás 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
népegészségügyi mutatói
A közbeszerzési eljárás során nyertes beszállítókkal a szállítási szerződések 2019. szeptember
16. napján kerültek aláírásra. A következő hetekben-hónapokban már érkeznek az új eszközök a
Jánoshalmi Egészségügyi Központba.
Bízunk abban, hogy a jelen fejlesztés keretében beszerzésre kerülő eszközök a járóbeteg-szakellátást még magasabb színvonalra
helyezik térségünkben biztosítva ezzel a járás
lakosai számára a legkorszerűbb, legmagasabb
szintű szakorvosi ellátást.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Márton napi hétvége
a Gála étteremben
2019.
november 8-9-10-én

Várjuk Kedves Vendégeinket!
Asztalfoglalás személyesen vagy
a 06-77/402-236 telefonszámon.

JÁNOSHALMI
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16. oldal

Jánoshalmi kézműves remekelő

Rendőrségi hírek
Eljárás indult a Jánoshalmi Önkormányzat képviselőjének feljelentése alapján
ismeretlen tettes ellen, aki a Béke téri parkban egy padot és a mellette lévő hulladékgyűjtőt megrongálta és ezzel 80 000 Ft kárt
okozott.
A nyomozás adatai alapján az elkövető
a fiatalkorú M. T. helyi lakos, aki beismerő
vallomást tett.
Az utóbbi időben a bűnelkövetők
előszeretettel vesznek célba lakatlan
ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri
a lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban
ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üresen álló
házaira. Amennyiben pedig valami gyanús
dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az
éjjel-nappal hívható 20/5396499-es tele-

2019. november

fonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, hogy a kapukat
tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés
vagy kopogtatás után kinyitják győződjenek
meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk
és nem idegen.

Sajnos a közelmúltban ismét történt
városunkban kocsi feltörés is, a tapasztalat
szerint az elkövetők az utastérben hagyott
számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg
táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot,
műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt
okozva mint magával a lopással. Kérjük
tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne hagyják
záratlanul az utcán még rövid időre sem!

A 2019-ben meghirdetett „Magyar Kézműves Remek” pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényét, amelynek fővédnöke dr. Palkovics László innovációért felelős miniszter, 2019. szeptember 27-én tartották. A díjakat dr. Parragh László MKIK elnök, Pölöskei Gáborné szakképzésért és felsőoktatásért
felelős helyettes államtitkár, Kovács J. Attila MKIK kézműipari alelnök és Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért felelős alelnöke adták át.
Jánoshalmi megyei siker is született! Ágoston Erika Terézia
hímestojás-festő pályamunkája, a Viasszal írt hímes tojások a tájegységek motívumait jól és egységesen alkalmazza.
2019-ben 124 pályázat érkezett be, melyből 47 remek díjat adtak át, valamint 2 pályázó Elnöki Aranyérem kitüntetésben részesült.
A kézműves szakma teljes körét átfogó pályázati lehetőség értékét a szakmai elismeréssel való díjazás adja meg, marketing, illetve egyéb megjelenési lehetőséget nyújtva számukra. A díjak száma nincs korlátozva, a pályázók
teljesítménye számít. Ilyen formában szinte egyedülálló elismerésről van szó.
A „Magyar Kézműves Remek” elismerő oklevél mellett valamennyi díjazott lehetőséget kap arra, hogy használhassa a Magyar Kézműves Remek
logót, és a termékéhez meghatározott tartalmú elismerő kártyát (termékcímkét) készíthessen. A cím elnyeréséhez követelmény a termékek eredetisége,
nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket képviselő hagyományhűsége, a kivitelezés kiváló minősége és turisztikai hasznosíthatósága.
A díjazott kézműves termékek bővítik az
ország, illetve egy-egy régió turisztikai programkínálatát, hozzájárulnak a magyar imázs
erősítéséhez. Alkalmas igényes termékek
kereskedelmi választékának szélesítéséhez, minőségi színvonalának emeléséhez,
a magyar kulturális örökség sajátos közvetítéséhez.
A rendszeresen megújuló pályázati feltételeknek köszönhetően egyre több új kézműipari alkotás is megjelenik a pályaművek
között a „hagyományosnak” számító kézműves termékek mellett.

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Farm ovi idén is!
Jánoshalma Városi Önkormányzat közreműködése révén 2019/2020-as tanévben is folytatódik a Farm ovi
elnevezésű program a Járás óvodáiban, melynek fő
célja a gyermekek környezettel kapcsolatos ismereteinek bővítése és szemléletformálása külső szakember
bevonásával.
Az októberi foglalkozások alkalmával a zöldségfélékkel való kísérletezés és az őszi veteményezés kapta a
főszerepet.
A magaságyások, illetve szabadföldi parcellák művelése és gondozása révén az óvodások kipróbálhatták magukat kiskertészként. A parcelláknál minden
nagycsoportos közelebbi élményt szerezhetett a kerti
szerszámokról és azok használatáról, illetve hagymaduggatásban is részt vehettek. A kiskertek rendszeres
gondozása révén tavasszal pedig a gyerekek láthatják
majd munkájuk gyümölcsét.
A program kuriózuma és helyi népszerűsége felkeltette
a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának érdeklődését is. Október 17-én
az Akadémia által delegált háromtagú küldöttség meg is
tekintette az egyik foglalkozást, mely látogatást követően kerekasztal megbeszélést tartottak a program munkatársaival. A szakemberek elismerően nyilatkoztak a
programról.

Jánoshlama Város Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság
közvetlen hivószáma: 06-77/401-070

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 Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását továbbiakban is orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel-

A Farm – ovi foglalkozások az EFOP1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú „Együtt Könnyebb” komplex
prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt
keretein belül valósul meg.

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.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. Telefon: 0677/401-088
J Á N O S H A L M I
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O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
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Mindent egy helyen?
Kristálycukor 1/1

199.– Ft/kg

Étolaj 1/1

299.– Ft/l

UHT tek 1/1 1,5%

149.– Ft/l

Tchibo kávé 250 g

449.– Ft/db

2019. október hónapban

született:
Sümegi Jázmin (Anyja neve: Kelemen

Irén Csilla),

Lőrik Lea (a.n.: Dora Genovéva),
Bolvári Márk (a.n.: Székely Mónika),
Ságodi-Kiss Luca (a.n.: Kiss Izabella)

1796 Ft/kg

Az akció november 1-től november 14-ig,
valamint a készlet erejéig érvényes!

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

Petróczky Ferenc

Anyak önyv i hír ek

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

házasságot kötött:
Szűcs-Nagy Dorina – Rapcsák Péter
Burai Petra – Kolompár Dániel
Fekete Nikolett – Buzogány Örs

