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A Jánoshalmi Hunyadi
Népe Kiadója és
Szerkesztő Bizottsága!

Kedves Újságolvasók!

Kedves Olvasó!

Néhány hét, és ismét magunk
mögött hagyunk egy esztendőt.
Bizakodunk abban, hogy erőfeszítéseinkkel, munkánkkal előre
toltuk városunk szekerét. Az Önkormányzat, és a város vezetése
nevében megköszönöm minden
Munkatársamnak a hivatalokban,
az intézményekben, a mezőgazdaságban, ipari üzemekben, kereskedelmi egységekben, a civil szervezetekben,
az egyesületekben végzett egész évi eredményes
munkáját, mindazokat a kezdeményezéseket, amivel gazdagították közösségeinket, és tovább építették az összetartozás érzését, ami közös létünk
alapja, és mozgatórugója.

Kinek-kinek, más és más ok miatt, de
mindenkinek küzdelmes év van a háta
mögött.
Sok hasznos erőfeszítés, remélhetőleg kevés probléma, fájdalom, viszont
több öröm kísérte az elmúlóban lévő
2019-es esztendőt minden jánoshalmi
nőnek és férfinak!
Engedjék meg, hogy az ajtókon egyre hangosabban, de alázattal kopogtató Karácsonyhoz, mindenkinek békességet, egyre erősödő szeretetet, társakat, társat, és hitet kívánjak!
Az új, 2020-as esztendőhöz pedig sok sikert, jó vagy
visszatérő egészséget, értelmes munkát, emberi és
anyagi megbecsülést, jó barátokat, szerető Családot
kívánják Önnek, Önöknek, kedves jánoshalmiak!
Vigyázzanak egymásra!
Isten áldja meg Jánoshalma minden polgárát!

Mit szeretnék karácsonyra?

A kis Jézus, megszületett.
Örvendezzünk!

Visszakapni az ünnepet magát.
Újraélni a fénylő csodát.
Ámuló szemmel nézni a karácsonyfát.
Beszívni erdő-üzente illatát.
Érezni a szeretettől meleg szobát.
Tudni odakint december havát.
Hallani a csengettyű hangját,
Édesanyám kedves hívószavát.
Állni megilletődötten, némán,
Mint gyermekkorok karácsonyán.
Hinni ajándékhozó Jézuskát…

Bányai Gábor
A Térség Országgyűlési képviselője

Karácsonyi előkészületek

Lénárd Ágnes verse (részlet)
A közelgő ünnepekre kívánok minden kedves
Jánoshalmi Lakosnak, áldott, szép Karácsonyi Ünnepeket, és békés, boldog Újesztendőt!

Czeller Zoltán
polgármester
Bálint Sándor így ír „Karácsony, húsvét, pünkösd” c. könyvében:
„A karácsonyi ünnepkör színe a fehér, vagyis az öröm színe. Miért örül a
keresztény ember karácsonykor? - Az ajándékoknak? A családnak? A gyermeknek? - Elsősorban nem ezekért, hanem mindazért, amit a Cordines-kódex karácsonyi prédikációja felsorol:
• ,,Először azért kell örülni, mert Isten emberré lett,
hogy ember lenne Isten.
• Másodszor azért, hogy az Úr lött szolga,
hogy a szolga lenne úrrá, és mennyországnak királya.
• Harmadszor azért, mert Isten mennyországból leszállott,
hogy ember földről mennyekbe fölmenne.
• Negyedszer azért, hogy Isten lött embernek fia,
hogy ember lenne Istennek fia.
• Ötödször azért, mert az haláltalan Isten lett halálossá,
hogy az halálos ember lenne haláltalanná.
• Hatodszor azért, mert az gazdag Isten lött szegénnyé,
hogy szegény ember lenne gazdaggá.’’
Kívánom mindannyiunknak, hogy merjünk mindennap bátran ajándékozni másoknak is abból a szeretetből, amit a Szeretet Istenétől mindennap
kaptunk! Áldott ünnepet kívánok mindenkinek!
Sándor atya plébános

Igazgatási szünet
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november
28-dikai ülésén alkotott rendeletével a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
munkarendjében 2019. december 23., valamint december 30. és 31.
napokra igazgatási szünetet rendel el.
Az ügyfelek az igazgatási szünet ideje alatt a jegyző által kialakított
ügyeleti rend szerint fordulhatnak a Polgármesteri Hivatalhoz haladéktalan intézkedést igénylő ügyekben. Így társadalmi hátrány senki számára
nem keletkezhet.

Advent első vasárnapjára helyére került a város karácsonyfája. Ezen a
napon, kihasználva a napos, de hideg időt nagy sikerű adventi vásár volt
étel főzésre, melynek bevételét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának karácsonyi meleg és tartós élelmiszer csomagjaira fordítják, melyekkel a rászolrulók karácsonyát kívánják szebbé tenni.

Kiegészült a Képviselő-testület

Lapunk legközelebb
2020. január 10-én jelenik meg
új formátumban, változatlan áron.
ISSN 2062-4069

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

November 28-án tartotta soron következő ülését a Képviselő-testület. Nyílt ülésen 14 napirendi pont megvitatása és annak kapcsán döntéshozatal várt
a képviselőkre, míg zárt ülésen további két napirendi pontot kellett megvitatni és döntést hozni. A fontosabb döntésekről és egyéb önkormányzati hírekről a 3. oldalon találhatnak részletesebb tudósításokat.
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Stand Up Comedy Humortársulat ismét Jánoshalmán
fellépés, egész estés, másfél órás produkciókat várt tőlünk a különböző
Szeptember és november elején városunkba látogatott a Stand Up Comedy
Humortársulat három humoristája, hogy megmozgassa a rekeszizmainkat.
Az előadások nagyon jól sikerültek, így januárban újra színpadra lépnek
más fellépőkkel az Imre Zoltán Művelődési Központban. Ezzel kapcsolatban
beszélgettünk Kállai Krisztával a Stand Up Comedy Humortársulat művészeti menedzserével és Maksa Zoltán humoristával.
——Januárban harmadjára jöttök Jánoshalmára, ez alkalommal kik fognak
nevettetni minket?
——K.K. Ezúttal a Karinthy-gyűrűs Maksa Zoltán érkezik, akit azt hiszem nem
kell bemutatni a nézőknek és elhozza egyik kedves ifjú kollégáját a Stand
Up Comedy Humortársulatból, Horváth Gábort. Az előadást a Showder
Klubból is ismert Horváth Gábor nyitja, majd Maksa Zoltán szórakoztatja a nagyérdeműt.
A továbbiakban Maksa Zoltánnal beszélgettem.
——Hogyan lesz egy vegyészlaboránsból humorista?
——M.Z. Van benne egy adag genetika, hiszen egyik ágon székely, a másikon bácskai ősökkel dicsekedhetem. Ebből kifolyólag alapból jó humorú
családba születtem.
Általános iskolában, ötödikben már jöttek az első humorosnak gondolt
jegyzetek a matekfüzet hátuljába. Hetedikben már jelenetet írtam Nőnapra a lányoknak, amit a fiúkkal elő is adtunk.
Középiskolában egy osztálytársammal humorduót alakítottunk és minden
sulibulin felléptünk kellemes sikerrel. Érettségi után hiába helyezkedtem
el a vegyiparban, az Élet finoman, de folyamatosan tolt a kultúra felé. A
Richter Gedeon Gyógyszergyárban is publikáltam humort a gyári újságban, rövid ideig vezettem a Fabulon ifjúsági klubot, s szeretett főnökömmel szintén felléptünk a brigád bulijain. Ő hívta fel jó barátja, Sinkó Péter
rádiókabarés szerkesztő figyelmét a mindig hülyéskedő laboránsára, aki
én voltam. Péter csak annyit üzent 1981 tavaszán, jön a Humorfesztivál,
jelentkezzek, a többit meglátjuk! Hát megláttuk, egy évvel később különdíjat nyertem a „Gépjárműoktató” c. írásommal. Itt figyelt fel rám Nagy
Bandó, aki nem hagyott elkallódni, hanem „kiképzett” úgy, hogy színpadon, előadóként is megálljam a helyem. Életem végéig hálás leszek neki
ezért...
——Több, mint 35 éve a pályán van. Ez idő alatt változott a humora?
——M.Z. Miután megnyertem 1981. tavaszán a Humorfesztivál különdíját az
állandó országjárással lassan kialakult egy földalatti ismertség, s egyre
csiszolódott a stílusom, humorom. Akkoriban nagyon ritka volt a félórás

ifjúsági klubok és művelődési házak közönsége, így a mai napig ezt tartom a fő irányomnak, akkor érzem jól magam, ha „teljeset” adhatok. Ha
van időd, könnyebben építkezel a műsorom belül. 11 előadóestet írtam
meg és adtam elő folyamatosan ebben a korszakban, melyeket hála Istennek megőrzött a videószalag, így némi restaurálás után a Youtube csatornámon elérhetővé tudtuk tenni egyéb televíziós munkáimmal együtt.
1990-ben újabb Humorfesztivál jött, melyet már a televízió is közvetített,
ezen az egyik fődíjat sikerült megnyerni, ami alapján meghívtak a Szeszélyes évszakokba. Ez a műsor akkor 6-7 millió nézőt vonzott esténként, s ott is ragadtam 13 éven keresztül rendhagyó híradómmal. Csodálatos évek voltak!
——Hogyan születnek a történetei, megtörtént esetek vagy kitaláltak?
——M.Z. A történeteimnek minden esetben van valós alapja, vagy teljes egészében valós. Jó pár velem esett meg, ott nem kérdés a hitelesség, de
a legjobb forrás a közönség. Ezért találtam ki 20 évvel ezelőtt, hogy az
önálló estjeim után dedikálok, mert akkor kiülhetek az előcsarnokba, s
máris odajöhetnek az emberek és mesélhetnek.
——Van valamilyen rituáléja, babonája mielőtt színpadra lép?
——M.Z. Színpadra lépés előtt egy picit meditálok. Ez sokszor csak néhány
másodperc, de arra elég, hogy magamat és a közönséget bevonjam egy
fajta energiaburokkal, s fel is töltsem ezáltal.
——Mivel készül, mit hallhatunk majd öntől a januári előadáson?
——M.Z. Van most egy „Találkozásaim” c. estem, ennek színe-java hangzik el
Jánoshalmán, mintegy igazolásául a hogyan születnek a történeteim kérdésre adott válaszomnak.
——13 éven keresztül készítette a Maksa híradót. Biztos vagyok benne, hogy
az olvasók közül sokan onnan ismerik. Esetleg ezekből fogunk hallani
részletet a januári előadásban is?
——M.Z. Maksa híradózni mostanában nem szoktam a nyilvános fellépéseken, de elképzelhető, hogy azért néhány hír erejéig most fogok!
A Stand Up Comedy Humortársulat január 21-én 19 órakor ismét várja
a nevetni vágyókat Horváth Gáborral és Maksa Zoltánnal az Imre Zoltán
Művelődési Központban.
Jegyek már kaphatók az Imre Zoltán Művelődési Központban hétfőtől
péntekig 8-17 óra között.
Készítette: Petróczky Henrietta
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Előrelépés a Tanuszoda ügyében

Tavasszal kezdődhet a
kivitelezés

Befejeződtek az előkészítési munkálatai a „Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem” elnevezésű pályázat megvalósításának. A város D-NY-i
részének belvíz és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó terveket a város
vezetése elkészíttette, engedélyeztette, a kivitelező kiválasztása megtörtént.
A munkálatok költségeit az Önkormányzat lakossági hozzájárulás és
önkormányzati önerő nélkül, a TOP-2.1.3-16-BK1-2017 jelű pályázat 100%os támogatásával finanszírozza.

2019. november 27-én Bányai Gábor országgyűlési képviselő,
Czeller Zoltán polgármester és Juhász Zsolt intézményvezető fontos megbeszélést folytatott a Nemzeti Sportközpontok vezetőivel a
Tanuszoda újbóli üzembe helyezéséről.

2019. november 27-én a nyertes vállalkozóval, a Homokhátsági Környezettechnika Kft. ügyvezetőjével aláírásra került a Megbízási Szerződés. A
munkálatok tavasszal kezdődnek.

Az államtól eddig nem kapott finanszírozást a város, az Önkormányzat 10 éven át üzemeltette az uszodát a saját bevételeiből, a helyi adókból befolyt összegekből, A létesítmény látogatottsága kezdettől fogva alacsony volt, annak ellenére, hogy munkanapokon reggel 6 órától, este 20
óra 30 percig, szombati napon 14 órától, este 20 óra 30 percig nyitva tartott.
Munkaidő előtt és után a város közel 9000-es lélekszámú lakossága
részéről átlagban 10-20 fő látogatta naponta.
Tanuszoda jellegét tekintve leginkább a diákok használták a testnevelés órák alkalmával, a helybelieken kívül a járás településeiről, Borotáról,
Mélykútról, Kéleshalmáról, Rémről. A diákok részéről a testnevelés tanmenet szabályozta a gyakoriságot. Ez azt jelentette, hogy nem az egész iskola tanuló létszáma vette igénybe, csak néhány hétig azok az évfolyamok,
amelyeknek a tanmenetében szerepelt az úszni tanulás.
Nyári időszakban az úszó tanfolyamoknak adott lehetőséget a Tanuszoda, de az is előfordult, hogy jánoshalmi gyerekek ennek ellenére Kiskun-

Megalakult a Városfejlesztési Tanács
Dr. Renner Tamás tájékoztatta a Képviselő-testületet a november 28-dikai ülésén, hogy 2019. év októberében Gidai János társadalmi megbízatású alpolgármester úr vezetésével megalakult a Városfejlesztési Tanács, amely feladatának tekinti városunk polgármesterének és munkatársainak szakértő támogatását.
Hozzá tette: „A Tanács vállalkozó tagjaként látom,
hogy gazdasági korszakváltás küszöbén állunk, amikor
a gazdaság és a politika szereplői a sikert az eredményességben mérik. A 21. század legkomolyabb kihívása a technológia, az innováció. Fel kell készülni a következő ipari forradalomra, hiszen a technológia csak a jó
folyamatok mellett lehet igazán sikeres.
Ugyanezt gondolom az Önkormányzati munkáról is,
ahol a fejlődés kulcsa a szemléletformálás. Ha erősödik
az együttműködés kultúrája, akkor az az eredményes-
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halasra jártak tanfolyamra. A látogatottsági adatok jól tükrözik, - számolni
kell azzal,- hogy a víz hőmérséklete 29 fokos, nem termálvíz, ahol órákig
lehet időzni, jacuzzi, masszázsmedence nincs, tehát valójában csak úszásra alkalmas. Így lett tervezve, és megépítve 2005-2006-ban.
Mindezek következtében a létesítményt úgy lehetett üzemeltetni, hogy
a város évről-évre 20-25 millió forint támogatást adott az adóbevételekből
erre a célra. (Ezekben az években az adókból 80-120 millió forint volt az
összes bevétel.) A gyakorlatban azt jelentette, hogy a saját bevételeknek a
16-20%-át a Tanuszoda üzemeltetésére fordította a város vezetése. Kön�nyű kiszámítani, hogy ezáltal kevesebb jutott az oktatásra, az idősek gondozására, sőt, végeredményben a város felélte a tartalékait. Így került sor
a létesítmény bezárására.
Az utóbbi évek kormányzati tanuszoda építési programja tartalmazza a
megépült uszodai létesítmények üzemeltetését is. Ezt kihasználva a város
vezetése a szakminisztériumokhoz fordult támogatásért.
Annak ellenére, hogy a jánoshalmi Tanuszoda régebbi építésű, nem
része az új programnak, a Nemzeti Sportközpontok vezetése Jánoshalmára látogatott. Dala Tamás olimpiai központ vezető által vezetett delegáció
megtekintette a létesítményt, valamint a város vezetésével egyeztettek az
újra indítás személyi és tárgyi feltételeiről. A felek megállapodtak, hogy az
Nemzeti Sportközpontok részéről hamarosan döntést hoznak ebben a fontos kérdésben.
Czeller Zoltán polgármester: Az önkormányzati választások kampányában ismét hangsúlyt kapott a Tanuszoda újranyitásának kérdése. Úgy
érzékeltem, hogy még azoknak is fontos ez a téma, akik egyszer sem
használták a létesítményt. Továbbra is az a szándékunk, hogy a képviselői munkánkat jól végezzük, ezért megtettük a szükséges lépéseket. Nem
látom eredményre vezetőnek azt a hőbölgést, hangulatkeltést, és a számadatok meghamisítását, amit az ellenzék művelt. Annál inkább fontos, hogy
a város vezetése kezdeményező, és együttműködő partner legyen abban,
hogy az uszoda újra megnyisson. Úgy értékelem a mai napi egyeztetések
után, hogy a tárgyalások jó irányba mennek, komoly esélyt látok arra, hogy
hamarosan elérjük a célunkat.
Lapzártánkig a témában nem érkezett új híranyag.

Kiegészült a Képviselő-testület

ségre is pozitív hatást gyakorol.”
Városfejlesztési Tanács tagjai: Gidai János – elnök,
Kasziba Sándor – önkormányzati szakértő, Halász –
Csiba Renáta – pályázati szakértő, Malustyik Béla –
tag, Bányai Áron – tag, Dr. Renner Tamás – tag.
Városfejlesztési Tanács kitűzött céljai: járdák építése, belterületi utak építése, extrémsport kedvelőinek
sportpálya megvalósítása, megnyert pályázatok szakértő támogatása.
Ehhez a munkához kérte Gidai János megbízásából
tájékoztató Dr. Renner Tamás Képviselő-testület támogatását, hogy közösen együttműködve minél több projektet tudjanak lezárni. MInt hangsúlyozta, hogy soha
nem a megkezdett, hanem a befejezett munkák száma
egy szervezet igazi értékmérője.
ikor

Képviselői körzetek

Az október 13-i Önkormányzati Választásokon a Képviselő-testületben Diósi János képviselő személyében egy személycsere történt. Annak érdekében, hogy a lakossági ügyek intézésében hatékony
legyen a képviselői munka Czeller Zoltán polgármester úr javaslatot tett a képviselői körzetek felállítására. A javaslat szerint minden Képviselő egy-egy körzetért lesz felelős a városban, ezek a körzetek
megegyeznek a választások alkalmával kijelölt szavazókörzetekkel. A Képviselők ezekhez a körzetekhez tartozó utcákban lakók képviseletében járnak el. A Képviselő-testület tagjai 2019. november 28-i
testületi ülésen elfogadták Czeller Zoltán polgármester indítványát.

1. szavazókör
Madarász Attila
Áchim András utca
Alkotmány utca
Batthyány utca
Borpince utca
Budai Nagy Antal utca
Csokonai utca
Ecetfa utca
Fürdő utca
Gábos Áron utca
Hosszúhegyi utca
Kiserdő tanya
Kőrösi Csoma utca
Mélykúti utca
Pacsirta utca
2. szavazókör
Csizovszki László
Ady Endre utca
Arany János utca
Bem József utca
Diófa utca
Halasi utca
Szent István utca
Kisszállási út
Kölcsey Ferenc utca
Kürt utca
Madách utca
Meggyfa utca
Petőfi Sándor utca
Révész utca
Szeszfőzde utca
Szőlő utca
Téglagyár utca
Tompa Mihály utca
Vörösmarty utca

3. szavazókör
Szakál Lajos
Eötvös József utca
Kalmár Sándor utca
Kálvária utca
Kiss Ernő utca
Kistemető utca
Magyar László utca
Rákóczi Ferenc utca
Rigó utca
Szabó apát utca
4. szavazókör
Diósi János
Áldás utca
Álmos utca
Bálvány utca
Dr Szobonya Zoltán u.
Előd utca
Görgey Artúr utca
Homok utca
Hunyadi János utca
Kápolna utca
Mogyorófa utca
Parcelok tanya
Remete utca
Táncsics utca
Tavasz utca
Terézhalmi utca
Vadgalamb utca
Völgy utca
Zöldfa utca
5. szavazókör
Nagy István
Árpád utca
Attila utca
Epres utca

Erdő utca
Fecske utca
Fenyő utca
Galagonya köz
Hajnald utca
Hajósi út
Hársfa utca
Hét vezér tere
Hold utca
Irányi Dániel utca
Kistelek utca
Klapka György utca
Molnár János utca
Nyárfa utca
Orczy utca
Radnóti Miklós utca
Rokkant utca
Szegfű utca
Tópart utca
Vágóhíd utca
Vasvári Pál utca
6. szavazókör
Malustyik Béla
Béke tér
Bernáth Zoltán utca
Botond utca
Csorba utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Erzsébet tér
Gyékényes tanya
Kecskés tanya
Kinizsi Pál utca
Kisfaludy utca
Kossuth Lajos utca
Lehel utca
Mátyás király utca

Mészáros Lázár utca
7. szavazókör
Kovács József
Berzsenyi Dániel utca
Csőszapa utca
Jókai Mór utca
Kapocs utca
Kazinczy utca
Kélesi utca
Kórház utca
Széchenyi utca
Szemere Bertalan utca
Szondy utca
8. szavazókör
Kiss György
Bajai utca
Báthori István utca
Czobor utca
Damjanich utca
Dézsmakert utca
Gárdonyi Géza utca
Halász utca
Hergyevica tanya
József Attila utca
Magyarkanizsa utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Nagy Pál utca
Sas utca
Szabadka utca
Tulipán utca
Újvidék utca
Vadász utca
Zenészsor utca
Zenta utca
Zombor utca

A Képviselő-testület november 28-án megtartott ülése eskütételekkel kezdődött. Elsőként Nagy István megválasztott képviselő tett esküt. Egy tervezett reumatológiai gyógykezelése miatt tolódott egy hónapot az eskütétele. Az okmányok aláírását követő hozzászólásában felajánlotta hat havi tiszteletdíját járdaépítési célra.
Farkas András a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság külső tagja is most tett esküt.
A két esküt tett tisztségviselő ezek után az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel vesz rést a Képviselő-testület munkájában.

Előnyös megállapodás a
szociális feladatok ellátásáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátás pénzügyi helyzetének javítása érdekében már korábban döntött
arról, hogy a kötelező és nem kötelezően ellátandó szociális alap- és szakellátási feladatokat üzemeltetésre átadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára a lehető leghamarabbi időpontban. Az
első időpont 2018. február 1. napja volt, majd 2018.
június 1., illetve utoljára ez az időpont 2019. június
1. napjára módosult.
A további önkormányzati és Máltai Szeretetszolgálat intézkedéseinek eredményeként végül 2019.
őszére megszülettek a szükséges minisztériumi
döntések, és megteremtődtek azok a feltételek,
hogy a feladatokat át lehessen adni.
A korábbi elképzelésektől eltérően, két szakfeladat most nem tud átkerülni, ezek pedig a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás, mert ezekhez a minisztérium nem járult hozzá. Arról, hogy

ezek a feladatok miként – intézményi keretekben
vagy gazdasági társaság keretei között – kerülnek
a jövőben megvalósításra a testület később dönt.
A Képviselő-testület november 28-dikai ülésén
egy tartózkodó szavazat mellett döntött arról, hogy
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és
Jánoshalma Városi Önkormányzat megállapodást
2020. év január hó 01. napjától határozatlan időre megállapodást kötnek időskorúak nappali intézményi ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely és idősek otthona szolgáltatások biztosítása és finanszírozása tárgyában.
Az elfogadott határozat értelmében Jánoshalma
Városi Önkormányzat az átadásra került szociális szolgáltatásokat évente 10 millió forinttal támogatja, mely évente a a KSH (Központi Statisztikai
Hivatal) által közzétett átlagos fogyasztói árindex
éves változásával megegyező mértékben változik
ikor

Lakossági járda építés 2019
Jánoshalma Város Képviselő-testülete május 23-dikai döntésének értelmében lakossági járdaépítés megvalósításához előzetes felmérés alapján építőanyagot (kavics és cement) biztosított. Az építőanyag mennyisége
lakossági kérelemre, egyedi felmérés alapján került biztosításra.
A Képviselő-testület az építési anyag biztosítására 2019-ben 2.389.970 Ft keretösszeget biztosított a költségvetésben. Az anyag biztosítása folyamatos volt, összességében 220 méter járda épült ebben az évben.

Járási Hivatal hírei

4. oldal

Ülésezett a
Helyi Védelmi Bizottság

Ismét eredményes
körutat zárt a mobilizált
ügyfélszolgálat
Bács-Kiskunban

A Bizottság legfontosabb feladata irányítani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés tevékenységeit a jánoshalmi járás területén.
Ez évi utolsó ülését 2019. november 26-án a Járási Hivatal új épületében tartotta a Bizottság, ahol elfogadták a 2020.
évi Feladat és Pénzügyi Tervet, beszámoló hangzott el a
védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, ismertették
a katasztrófavédelem területén végzett feladatokat, és tájékoztattak a járást érintő aktuális katasztrófavédelmi helyzetről, feladatokról, eseményekről.
Előadás hangzott el a vízelvezető rendszerek állapotáról,
a járás közbiztonsági helyzetéről. A bizottság tagjai megtárgyalták a rendkívüli téli időjárási viszonyokra való felkészülés helyzetét, tájékoztatást kaptak a járás humán egészségügyi helyzetéről és a honvédelmi igazgatás aktuális és 2019.
évben végrehajtott feladatairól.
A Helyi Védelmi Bizottság ülését megelőzően a HVB
Katasztrófavédelmi Munkacsoport tagjainak oktatására került
sor.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bács-Kiskun megye szinte minden járásába és
településére eljutott 2019. augusztus és november
között, évi második körútja alkalmával a kormányablak busz.
71 alkalommal állt az ügyfelek rendelkezésére,
több mint 1000-en vették igénybe a jármű segítségével elérhető szolgáltatásokat. A munkatársak több
mint 800 ügyet intéztek, további 400 esetben pedig
tájékoztatást nyújtottak az ügyfelek számára.
A mobilizált ügyfélszolgálat az egyes településeken
– azok nagyságától függően – 2–5 óra közötti időtartamban volt jelen. A kollégák – a busz működése ellenére – a kormányablakokban sem tapasztaltak ügyfélszám-csökkenést, ami igazolja, hogy továbbra is
szükség van a szolgáltatások „házhoz vitelére”. A jármű legtöbbször az önkormányzatok előtt parkolt le,
de meglátogatott több szociális intézményt, óvodát és
iskolát, részt vett a Kecskeméten megrendezett Digitális Reform a Kormányhivatalban elnevezésű rendezvényen is. Szeptemberben a kecskeméti nagyvállalatokat kereste fel a mobil ügyintézés, többek között
a Kühne&Nagel Kft.-t, a CabTec Kft.-t, a Phoenix-Mecano Kecskemét Kft.-t, a Fornetti Kft. kecskeméti
telephelyét, az SMP Hungary Kft.-t és a KÉSZ Kft.-t.
A kormányablak busz által szolgáltatott ügytípusok főleg a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával,
diák vagy parkolási igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői
engedéllyel kapcsolatosak, de szociális igazgatási és
egészségbiztosítási ügyek is intézhetők.
A településeken örömmel fogadták a járművet,
hasznosnak találták a kihelyezett ügyfélfogadást. A
kollégák tapasztalatai alapján elsősorban az idősek,
az egészségügyi okok miatt nehezebben közlekedők,
kisebb számban pedig a fiatalok és családosok vették
igénybe a szolgáltatásokat. A kormányablak busz által
olyan helyeken is biztosított az ügyintézés, ahol eddig
esetleg nem voltak adottak a technikai feltételek.
A kormányablak busz a 2019. évben 196 alkalommal volt elérhető Bács-Kiskun megye településein, és
több mint 3600 alkalommal vették igénybe az általa kínált szolgáltatásokat. 2020-ban folytatja útját a
mobilizált ügyfélszolgálat.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2019. december

Bács-Kiskun megyében is elindult
a munkaerő-piaci reformprogram
2019 októberétől Bács-Kiskun megyében is
bevezetésre került a munkaerő-piaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok átalakításával elnevezésű projekt. Ennek
az új, országos szinten fokozatosan megvalósuló programnak célja a munkaerőpiac valós igényeinek feltérképezése, az álláskeresők munkavállalási esélyeinek javítása.
A rendszer egyik fontos pillére a megfelelő
munkahely hatékony kiválasztása. Ezt a leendő munkavállalók képességeinek felmérésével,
pályaválasztási és munkavállalási tanácsadással, önéletrajzírásban történő segítségnyújtással, szükség esetén készségfejlesztéssel, képzésekkel kívánják elérni. Kiemelt hangsúlyt kap
továbbá a munkáltatók igényeinek felmérése is,
a járási és megyei hivatalok és a vállalkozások

A jánoshalmi kormányablak a következő napokon országosan egységes ügyfélfogadási
rend szerint fogadja az ügyfeleket:
2019. december 06. (péntek)

08.00-12.00

2019. december 07. (szombat)

08.00-14.00

2019. december 13. (péntek)

08.00-12.00

2019. december 14. (szombat)

08.00-14.00

2019. december 23. (hétfő)

07.00-17.00

2019. december 24. (kedd)

zárva

2019. december 25. (szerda)

zárva

2019. december 26. (csütörtök)

zárva

2019. december 27. (péntek)

zárva

2019. december 30. (hétfő)

07.00-17.00

2019. december 31. (kedd)

08.00-12.00

2019. január 01. (szerda)

zárva

2019. január 02. (csütörtök)

08.00-18.00

2019. január 03. (péntek)

08.00.12.00

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Közzététel időpontja: 2019.11.26.

Munkakör

Iskolai végzettség

Cég megnevezése

Munkavégzés

Az Agroprodukt Kft.

Munkabér

Szakmunkás

Delta Product Kft.

Vidék

megegyezés szerint

Nehézgépkezelő

Általános iskola, Szakmunkásképző

Delta Product Kft.

Vidék

megegyezés szerint

Baromfifeldolgozó

Általános iskola, Szakmunkásképző

Hunent Zrt.

Mélykút

189.000 -

Szakács

Szakmunkásképző

Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 215.000,-Ft

Pultos

Szakmunkásképző

Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 215.000,-Ft

Bolti eladó

Szakmunkásképző

Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 195.000,-Ft

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben
készpénzben történő kifizetése

2019. december 9-től (hétfő) december 13-ig (péntek)
történik.

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12.. Tel. 77/ 795-015
Hétfő
Ügyfélfogadási idő:
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Htéfő – kedd – szerda – csütörtök: 8 00 –1200

Márton-napi Újbor bál
Gazdakörünk ebben az évben az november 9-én rendezte meg a hagyományos
Márton-Napi Újborok kóstolóját és bálját.
Rendezvényünk helyszíne ezúttal is a Korzó Étterem volt. Ismét telt ház volt, hiszen
több mint 300-an vettek rajta részt. A vacsorai menü, az alkalomhoz illően, a következő volt: liba erőleves lúdgége tésztával,
liba sültestál párolt káposztával és burgonyapürével. A vacsora zárásaként, lúdláb
tortaszeletet és pogácsát fogyaszthattak
vendégeink, majd ezután következett az új
borok kóstolása.
Rendezvényünk fővédnöke, gazdakörünk elnöke, Farkas László volt. A bálunk
fő támogatója a Felső-Bácskai Hegyközség volt.
Bálunkat megtisztelte jelenlétével a
Temerini Kertbarátkör küldöttsége is.
A zenét, mindenki megelégedettségére,
a jánoshalmi Hangulat zenekar szolgáltatta, egész hajnalig. Újszerűen lett megoldva

a tombolasorsolás is, ez a módszer nagyon
jó volt, hisz így gyorsan lezajlott és nem
vett el sok időt a táncolni vágyóktól sem. A
tombolasorsolás egyik fődíja egy 2 személy
részére szóló wellnes hétvége volt. A sorsoláson a belépőjegyek is részt vettek.
Éjfélkor liba fasírozottal kínáltuk vendégeinket.
A nagyon jól megszervezett és jó hangulatú bál, a kora reggeli órákban ért véget.
Gazdakörünk ezúttal is szeretné kifejezni köszönetét mindazoknak, akik munkájukkal részt vettek, rendezvényünk sikeres
lebonyolításában. Köszönet a tombolatárgyak felajánlóinak és köszönet a támogatóinknak is. A jól sikerült rendezvényünk
tudatában, bizakodással tekintünk a februári bálunk elé is, reméljük, hogy majd az is
legalább ilyen sikeres lesz, mint az idei Márton- napi bálunk.
Fajszi Ferenc

és

13 00 –16 00

December 13-án pénteken: 8 00 –12 00

Péntek
08.00-12.00

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

Gazdakör híre

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztató
a jánoshalmi kormányablak
év végi nyitva tartásáról

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

közötti hatékonyabb kapcsolattartás kialakítása.
Az ügyfélfókuszú rendszerben gondolkodva pontosan kell felmérni a vállalati igényeket,
valamint az álláskeresők szakmai tudását, munkaerő-piacon hasznosítható képességeit. A program megvalósításának érdekében a foglalkoztatási szervezet kollégái Bács-Kiskun megyében is a modellnek megfelelően kezdték meg a
foglalkoztatók munkaerőigényeinek pontos felmérését, a vállalati kapcsolattartás erősítésével törekednek arra, hogy mind a felmérések,
mind a tapasztalatok visszajelzése alapján hatékony munkaerő közvetítő tevékenység valósuljon meg.

Módunkban áll a bérleti díj kifizetését átutalással is kiegyenlíteni.
A kifizetés helye:
Agroprodukt Kft. székhelye: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.

A római katolikus plébánia hirdetései
Ünnepi szentmisék rendje
Szeretettel hívunk mindenkit a közös ünneplésre!

2019.december 24. kedd
06:00
utolsó hajnali mise
Éjféli mise
24:00

Gyertyagyújtás
Adventben hétfőtől szombatig 06:00 Rorate, hajnali
szentmisék a kápolnában, utána szerény agapé a felnőtteknek és a gyerekeknek a kápolna előtt. Adományt az
agapéhoz köszönettel elfogadunk.
Adventi szombatokon 17 órától gyertyagyújtás a kápolnában. Szeretettel hívunk mindenkit.

december 25. szerda Karácsony, Jézus születése
09:00, 10:00 és 18.00
december 26. csütörtök Szent István diakónus
10:00
december 27, péntek
18:00

Szent János apostol, bor és kalács szentelése

december. 29, vasárnap
A Szentcsalád ünnepe
09:00, 10:00 és 18:00
2019.december 31, kedd
Év végi hálaadás (vetítéssel)
18:00
2020. január 01, szerda Újév, Szűz Mária Isten anyja, parancsolt
10:00 és 18:00
ünnep

Mise időpontok változása
A hívek kérését megfontolva az egyházközségi képviselő-testület úgy döntött, hogy 2020. január elsejétől megváltozik a vasárnapi szentmisék rendje. A három vasárnapra érvényes szentmise továbbra is megmarad. Az új
miseidőpontok évre kerülnek kísérleti jelleggel bevezetésre.
Szombaton 18 órakor vasárnap előesti (vasárnapra érvényes) szentmise lesz. Vasárnap délelőtt 9 órakor családos, diákmise, majd 18 órakor lesz szentmise. A 10 órás
szentmise megszűnik.
Kérjük a testvérek megértését és közreműködését.
Sándor atya plébános

2019. december

Gyermeklánc Óvodában tör tént

5. oldal

Aratni voltunk…

Óvodánkban- Zöld óvoda lévén- igyekszünk minél több terepi foglalkozáson részt venni. Így októberben egy szép napsütéses napon
Ötvös Tibor és felesége jóvoltából két csoportnyi gyermek megnézhette, hogyan takarítják be a kukoricát. A gyerekek beülhettek a
kombájnba, törhették kedvükre a kukoricát. Láthattuk, ahogy a kombájn a traktor pótkocsijába ürítette a learatott takarmányt. A földön
vendégül láttak minket finom pogácsával. Az óvodába visszatérve morzsoltunk, rostáltunk, csutkababát készítettünk a lányoknak,
valamint a lemorzsolt csutkákkal lábstatikai gyakorlatokat végeztünk. Ez a téma egész hétre elegendő elfoglaltságot biztosított gyermekeink számára.
A kukoricaföldre utaztatást köszönjük szépen Renner Tamásnak,
aki mindig készséggel ajánlja fel a Renner Bt. kisbuszát az óvodás
gyermekek számára.
Kollárné Méhész Henrietta
óvodapedagógus

November a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

hívjuk a figyelmet, a koraszülések magas arányára, a koraszülöttekre és családjaikra. Szintén novemberben, ÖKO napot tartottunk a Gyerekházban. Bevezettük a szelektív hulladék gyűjtést, varrtunk textil táskákat, valamint természetes immunerősítőt is készítettünk. Ezúton is
köszönjük Lógó Tiborné Ibolya néninek, Molnárné Túri Máriának és Laki Andreának, hogy bővítették a környezettudatos életmóddal kapcsolatos tudásunkat. Szerdai napokon Deákfalviné
Ferenczi Andrea gyógytornász, egyéni felmérést/
fejlesztést tartott a gyerekeknek. Ádámné Brecska Mária heti rendszerességgel, színvonalas
védőnői előadásokkal érkezett a Gyerekházba.
Novemberben is sokat játszottunk, énekeltünk,
tornáztunk és gyurmáztunk is. Pszichológusunk
dr. Kinigopulos Márta, most is szívesen fogadta
a szülők kérdéseit, bármilyen témában. A hónap
utolsó hetében pedig, megkezdtük a karácsonyi
készülődést. Dekoráltunk, adventi koszorúkat
készítettünk, közösen hangolódtunk az ünnepre.
Továbbra is szeretettel várunk minden babát
és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyitnikék Gyerekházba”!

Novemberben számos program várta az
érdeklődő anyukákat. Egy pénteki napon Kunfehértóra, a Márton napi lámpás felvonulásra látogattunk el. Liba simogatás, tánc, zsíros kenyér

és forró tea kíséretében eltölthettünk néhány
szép, és tartalmas órát. A hónap közepén, a
városi szinten megrendezett Koraszülöttek Világnapján vettünk részt. Fontosnak tartjuk, hogy fel-

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

Márti néni és Niki (néni)
Lippai-Ádám Nikolett
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Visszajött a mi lányunk
—— Régen találkoztunk. Amikor
még kicsi voltál és az osztályomba jártál, sokszor eltűnődtem: vajon mi lesz ebből a
gyerekből- hol, milyen pályán
találja meg a boldogságot?
Nos, feltenném a kérdést kedves Beáta: Mi lettél? Megtaláltad-e az igaz utat? Minek
örülsz mostanában?
—— Ami most számomra a legfontosabb, hogy augusztusban nagynéni lettem …csodás érzés az unokaöcsémet
dajkálni. Amikor csak tehetem, meglátogatom nővéreméket. Szerencse, hogy most
már közelebb vagyok a családomhoz.
—— Nemrég örültem a hírnek,
hogy visszajöttél. De honnan is?
—— Az orvosi elvégzése után Göppingenben dolgoztam az egyik helyi kórház (Klinikum Christophsbad) neurológiai osztályán rezidensként.
—— Németország nincs a világ végén, de azért a családodtól jó messzire
kerültél… Nem próbáltak itthon tartani?
——A szüleim elfogadták a döntésemet, de azért így is nehéz volt nekik is,
nekem is.
—— Úgy emlékszem, nagyon szerettél tanulni és építész akartál lenni. Miért
és mikor döntöttél az orvosi hivatás mellett? Említenél néhány mérföldkövet az életedből?
—— Szegeden születtem, itthon a Hunyadi iskolába jártam, mi voltunk az
első német tagozatos osztály, azután a Bibó István Gimnáziumban érettségiztem Kiskunhalason. Nem olyan hirtelen döntés volt, a középiskola
10. osztályában ért meg bennem az elhatározás, hogy az orvosi pályát
választom és végül Szegedre jelentkeztem.
—— Mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
—— Nem volt olyan, amit nem szerettem volna, de a reál tárgyak közelebb
álltak hozzám. Zeneiskolába is jártam, zongorázni tanultam. Ma is játszom néha, ha szeretnék kikapcsolódni. A fő kedvencem egyébként a
földrajz volt. És a nyelveket is nagyon szívesen tanultam…talán ezért is
indultam el világot látni.
—— Talán azt hihetnénk, hogy aki orvosira készül, az ki sem látszik a tanulásból. Maradt időd lazulni is?
—— Igyekeztem időt szakítani rá. Kicsi koromtól sportoltam. Azt hiszem karatéval kezdtem, aztán thai box következett, majd kipróbáltam a labdajátékokat is: foci, kézilabda, még teniszeztem is. No nem azért váltogattam a sportágakat, mintha meguntam volna bármelyiket is, de mikormire volt lehetőségem. A mozgás öröme hajtott. A sport kitartásra taní-

Beszélgetés dr Diósi Beátával

tott. A szünetekben pedig családi kirándulásokat tettünk a hegyekbe. Nagyon szép emlékeket
őrzök a Tátrából és Erdélyből. Alföldi lány létemre nagyon szeretem a hegyeket.
—— Most jut eszembe, ma is őrzök egy képeslapodat,
a Tátrából küldted, amikor síelni tanultál…
—— Igaz :). Németországban, Oberstdorfban pedig
arról álmodoztam, hogy milyen szép lehet a
hegyek felett repülni. Ki is próbáltam,idén tavas�szal pedig részt vettem Budapesten egy siklóernyős alaptanfolyamon.
—— Ez a legvagányabb mérföldköved, ha minősíthetem…
——A legkeményebb pedig, amikor elindultam Németországba. Nagyon sok intézkedés előzte meg:
hiányzott még egy felsőfokú nyelvvizsga, amit a
szakmai középszintű mellett sikerült letennem.
Beszereztem a szükséges magyar dokumentumokat, utána pedig lehetőséget kaptam hospitálni egy hesseni kórházban, amíg a németországi
papírjaimra vártam. Ironikus volt, hogy augusztus
20-án hagytam el az országot. Nagyon jól emlékszem arra a napra.
—— Mit vittél magaddal?
—— Kíváncsiságot, szakmai érdeklődést, megfelelni
akarást és egy csomó kérdőjelet.
—— Mi jelentette a legnagyobb kihívást?
—— Minden nagyon tetszett, jó körülmények vártak rám, a kollégáimmal is nagyon jól megértettük egymást, de hiányzott például, hogy magyarul beszélhessek a betegekkel és a munkatársaimmal. És ha még honvágy is társul ehhez, akkor
újabb döntés előtt áll az ember. Nagyon szép környezetben voltam, más az élet Németországban,
de hiányzott az otthon érzése. A nővérem esküvőjén éreztem igazán, hogy haza kell jönnöm.
—— Nem kudarc a hazatérés?
—— Soha nem mondanám, hiszen nagyon sokat
tanultam ez alatt a pár év alatt. Úgy gondolom,
hogy ebből csakis profitálni fogok a későbbiekben.
A hazatérés örömét pedig mindenki átélte már. Azt
hallottam valakitől, hogy nem lehet olyan messzire menni, ahonnan ne
volna visszaút. Ezt is meg kellett tapasztalnom.
—— Most hol tartasz? Minek örülsz mostanában?
——A Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinikáján vagyok rezidens
orvos, amely mint klinika nagyon jó szakmai lehetőséget biztosít. Jó volt
Szegedre hazajönni,itt vannak az egyetemi évek alatt megismert barátaim. A szüleimhez, nagyszüleimhez is sűrűbben tudok hazajárni János-

halmára. Az immáron három hónapos unokaöcsém pedig teljesen rabul
ejtett, nagy öröm, ha láthatom.
—— Mik a vágyaid?
—— A napi munka és a tanulás mellett érdekelnek a radiológiai kutatások,
ezen belül pedig neuro radiológiával szeretnék foglalkozni hosszú távon.
—— Nagyon szép szakmai életutat kívánok Neked boldog magánéleti háttérrel! Köszönöm a beszélgetést!
Lógó Tiborné /egykori osztályfőnök/

Kősziklánk az ősi magyar dal
III. Kodály népzenei vetélkedő

A topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ népzenei versenyt hirdet Kodály Zoltán emlékére.
Énekesek és hangszeresek jelentkezését várjuk, akik
különböző korcsoportokban és kategóriákban (énekes
szólisták és kettősök, énekcsoportok, valamint hangszerszólisták és zenekarok) versenyeznek majd.
A versenyre óvodások, általános iskolások és középiskolások jelentkezhetnek a Kárpát-medence egész
területéről.
A verseny helyszíne: Nikola Tesla Általános Iskola,
24300 Topolya, Fruska gora utca 1.
A verseny időpontja: 2019. december 14., 10 óra
Jelentkezni december 6-áig lehet a kodaly@stcable.rs
címre és jelentkezési lap ugyanitt igényelhető.
Sorszám
1.
2.
3.
.....
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A versenyző neve,
osztály

A verseny két fordulós:
1. kötelező dal: – 1. Hopp, subám gallérja, 2. Szentbalázsi kislány vagyok én, 3.Letörött a kutam gémje
(hangzó anyag igényelhető)
2. szabadon választott összeállítás — a Kárpát-medence népzenei dialektusainak zenei anyagából összeállított 4 percnél nem hosszabb műsorszám.
A versenyt szakmai zsűri értékeli.
Bővebb információ a 024711554 és a 0642464679-es
telefonszámon kapható Kisimre Szerda Annától.
Társszervező: Erdélyi Hagyományokért Egyesület,
Jánoshalma
Topolya, 2019. november 18.

Jelentkezési lap a Kodály népzenei versenyre
A felkészítő tanár neve
Helység, iskola/
Énekes/ Szóló-duó/
művelődési egyesület hangsze- csoport
res

Választott kötelező dal

2019. december

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Csibeavató ünnepség

7. oldal

Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepe a Katolikus Óvodában

Immár nyolcadik alkalommal avatta fel iskolánk első osztályos kis csibéit november 14-én, este 17 órai kezdettel az Imre Zoltán Művelődési Központban. Kaszás Eszter igazgatónő köszönetét fejezte ki az óvónő kollégáknak áldozatos munkájukért, hogy ügyes, iskolaérett kiscsibéket küldtek intézményünkbe.

zenével és közös énekléssel. Hihetetlen élményekben volt részünk. Köszönjük
Patocskainé Vízvári Klára tanárnőnek, hogy megszervezte a programot, és lehetővé tette részvételünket.
Majkuth Nikolett
Az 1. osztály előadásában vidám versek valamint egy számolós gyermekdal hangzott el, melyet Pusenszkiné Papp Beatrix és Csapóné Sarok
Enikő tanított be a gyerekeknek. Hatodik éve iskolánk órarendbe építve,
heti két órában oktatja az idegen nyelvet játékos formában az elsősöknek.
Vikor Ágnes vidám hangulatú, zenés körjátékot mutatott be a kicsikkel. Az
eltelt hetekben az elsősök néptánc órákon népi gyermekjátékokkal ismerkedtek meg, melyből ízelítőt láthattunk a műsorban Mikó Zsuzsanna vezetésével.

A műsor a csibék avatásával zárult, melynek során Faragó Larina 8.a
osztályos tanulónk, a Diákönkormányzat elnöke előmondta az eskü szövegét, elsőseink lelkesen ismételték a hallottakat. A gyerekek emlékként megkapták a tudás kövét, amellyel iskolánk tagjaivá, igazi „szentannás” diákokká váltak. A program végén kisiskolásaink közös táncra hívták az érdeklődő óvodásokat.
Ünnepségünk zárásaként agapéra vártuk kedves vendégeinket és elsőseinket egyaránt, ahol lehetőség nyílt a leendő elsős tanítókkal, Völgyesiné Marancsik Tündével és Horváthné Kocsis Tündével való találkozásra.
Köszönettel tartozunk felsős DÖK-ös tanulóinknak, akik nagy odaadással és odafigyeléssel segédkeztek az este folyamán a kicsik felügyeletében. Köszönjük a szülőknek és az érdeklődőknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.
Csapóné Sarok Enikő

Márton napi lámpás felvonulás

Óvodánk immár második alkalommal, 2019. november 8-án Márton napi lámpás felvonulást szervezett, melyen részt vettek iskolásaink alsó tagozatos gyermekei is. Egy igen tartalmas hét előzte meg ezt a sikeres napot. A gyerekekkel közösen libás mézeskalácsot sütöttünk, lámpásokat készítettünk, libás dalokat, verseket tanultunk, megismerhették Szent Márton történetét. Pénteken délután a dajkák teát készítettek, zsíros kenyereket kentek. A hét méltó zárásaként este összegyűltünk az óvoda udvarán, meggyújtottuk a lámpásainkat, és elmentünk a templomba, ahol Gyirán Péter lelki vezetőnk beszélt Szent Márton életéről, majd megáldotta lámpásainkat és a jelenlévőket. Ezután visszamentünk a Molnár János utcai
óvodánk udvarára, ahol Gacsal Dominika óvodapedagógusunk táncos-dalos Márton napi táncházzal lepte meg a gyerekeket. Ezt követően vendégváró falatokkal,
forró teával és forralt borral kínáltuk meg a résztvevőket. Hangulatos zene mellett
kötetlen beszélgetéssel és játékkal zártuk a napot.
Bánfiné Sódar Szilvia óvodapedagógus

Páva Matiné

Budapesten jártunk november 11-én hétfőn, ahol egy csodálatos kiránduláson
vettünk részt a 7. évfolyam tanulóival és a 8. osztály néhány tagjával. A Fölszállott a páva díjazottjainak közreműködésével a MÜPA Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében rendezték meg a három előadásból álló sorozatot
az általános iskola felső tagozatos tanulói számára, amely felejthetetlen
élményt nyújtott számunkra. Az ismeretterjesztő műsorok a magyar
néptánc és népzene történeti, táji tagozódását mutatták be sok tánccal,

Mi a pálya?

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 7. és 8.
osztályos diákjai örömmel utaztak el 2019. november 13-án Szegedre és
vettek részt a „Mi a pálya? Műszaki Pályaválasztó Fesztivál” című rendezvénysorozaton, melyet már ötödik éve rendeztek meg. A kiállítás évente több ezer fiatalnak segít a pályaorientációban. Különböző aktivitásokkal, programokkal teszik vonzóvá a fiatalok számára a műszaki pályát. A
Műszaki pályaválasztó fesztivál országos roadshow formájában ismerteti meg a kapcsolódó szakterületeket, a lehetőségeket a fiatalokkal, interaktív módon edukálja a diákokat, valamint összehozza az érdeklődőket a vállalatok szakembereivel.

Tanulóink valódi élményekkel lettek gazdagabbak fizika, kémia, matematika és informatika terén. Kipróbálhatták magukat, hogy hogyan boldogulnak egy hatalmas fúró- vagy vésőgéppel a kezükben VR szemüveg segítségével egy viruális világban. Új ismereteket szereztünk a Paksi Atomerőműről, a villamosenergiáról és az élelmiszeripar gépezeteiről.
A fesztiválon három lépcsőfokban tájékozódhattunk. Az első lépcsőfok
egy-egy műszaki szakma megismerése. A második lépcsőfok, hogy kik és
hol foglalkoznak ezekkel az ágazatokkal. Megjelentek a fesztiválon olyan
kiállítók, akik bemutatták az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását. A harmadik lépcsőfok, hogy hogyan válhat valaki jó szakemberré. Ehhez a megfelelő oktatási intézményt kiválasztva a biztos tudást megszerezve, képzett
szakemberként kedvünkre való munkahelyen dolgozhatunk majd.
Köszönettel tartozunk a Kistérségi Gyerekesély Program pályázatának,
hogy támogatásukkal eljuthattunk erre a rangos rendezvényre.
Vikor Ágnes

2019. november 18-tól 22-ig témahét formájában készültünk a gyermekekkel Szent Erzsébet ünnepére. A lelki beszélgetések témája Szent
Erzsébet élete, legendája. Pékséget, malmot látogattunk, templomlátogatás alkalmával pedig megcsodáltuk Árpád-házi Szent Erzsébet üvegablakra festett alakját. Pogácsát sütöttünk, kézműveskedtünk, imát, énekeket, dalos játékokat , mondókákat tanultunk. A különböző tevékenységek
komplexitásával, sokoldalú tapasztalatszerzéssel próbáltuk a gyermekeket az ünnepre felkészíteni. Pénteken a közös ünneplésen, amely nyílt nap
formájában történt, a drámafoglalkozásra járó gyermekek drámajátékukkal elevenítették meg Szent Erzsébet önzetlen szeretetét, a „rózsa csodát”,
minden csoport elmondta a maga versét, énekét, Gyirán Péter atya pedig
megszentelte az Erzsébet-kenyeret, majd mindenkit megkínáltunk belőle
az ő emlékére cselekedve, mint ahogyan annak idején réges-régen ő is tette a szegény elesettekkel.
Szent Erzsébet élete megmutatta a feltétel nélküli szeretet kifejezésének lehetőségeit, módjait a gyermekek, társaik, és a szülők felé. Ebben a bennünket körülvevő világban nagy szükségünk van a szentek példájára, megbecsülésére, mert példát nyújtanak mindenkinek az igazi Krisztus-követésre.
Dr. Miskolczi Józsefné

Ingenium Kupa

Sárga kód! - Mézes reggeli

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrárminisztérium idén
2019. november 15-én (pénteken) rendezte meg az Európai Mézes Reggeli
programot. A rendezvény hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés immár tizenkét éves gyakorlata adta, amit mára Európai Mézes
Reggeli néven több uniós tagország is megrendez. Figyelemfelhívás ez a
reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak. Továbbá fontos annak
hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változatosságához. Csincsák Sándorné és Almási Istvánné helyi termelőknek köszönjük az óvodába és az
iskolába eljuttatott mézfajtákat, a Csepregi Gastro Foodnak pedig a finom
mézes sült almát. Iskolánkban már hagyomány, hogy a mézes napon sárga pólóban érkeznek tanulóink.
Mikó Zsuzsanna

2019. november 6-án hetedik alkalommal rendezte meg a II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium az Ingenium Kupát Kiskunhalason, melyre először kapott meghívást iskolánk. A kupa a felső tagozatos fiú focicsapatoknak
lett meghirdetve műfüves pályára Kiskunhalas vonzáskörzetében. Körmérkőzésekkel dőlt el, hogy a részt vevő öt csapatból melyik szerzi meg az első helyért járó
kupát. Az erős mezőnyben végül mi a 3. helyen végeztünk. A csapat tagjai: Evanics
Milán, Jankovics Mirkó, Kenderesi Olivér, Lippai Gergő, Ötvös Dominik, Papp András, Varga Bence, Vass Tibor, Vida Bálint. Gratulálunk nekik a szép eredményért!
Komáromi Róbert
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Bolhapiaccal és kreatív alkotói
pályázattal a kevesebb hulladékért

Az első kutyás foglalkozásom

November 19-én bolhapiacra vártuk alsó tagozatos diákjainkat, akik
megunt játékaikat, könyveiket, kártyagyűjteményüket cserélhették el egymással. A méltán népszerű eseményen számtalan tárgy lelt új gazdára.

Iskolánkban az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy az Európai
Hulladékcsökkentési Héten olyan programokkal színesítjük intézményünk
életét, melyek a gyermekek szemléletét formálhatják a hulladékkeletkezés
csökkentésének érdekében.

November 15-én, pénteken vendégünk volt egy jól nevelt kutya, akit
Shionnak hívtak. A foglalkozás hivatalosan „kutyával asszisztált foglalkozás”, amely az 5.a tanulóinak már nem volt új, csak nekem, hiszen ők találkoztak már a múlt tanévben egymással.
Az óra, ill. a foglalkozás jól haladt. Semmi „rosszaság” nem volt. Kutyusunk olyan tekintéllyel bírt, amit mi, rutinos tanárok is megirigyelhetnénk. A
sikeres tanulói szerepléseket a háttérben figyelő Shion különféle „kunsztokkal” díjazta. De milyen tudással rendelkezik egy ilyen képzett kutya?
——folyamatos figyelem és fegyelem (azért nem napi 6 óra!)
——különféle trükkök bemutatása pl. pacsi, hempereg, töltő-üzemmód,
szégyenlős-kutyapóz stb.
Ezeken a foglalkozásokon sokat tanulhatunk egymástól. Leginkább a
pozitív kisugárzás, a ragaszkodás és a szeretet, ami hat ránk.
Misalek Tibor

Őszi hulladékgyűjtés a
Hunyadi Iskolában

November 20-ig a „Hulladékból játék, használati tárgy” alkotói pályázatra vártuk diákjaink munkáit, melynek lényege, hogy hulladékok felhasználásával minél ötletesebb és dekoratívabb tárgyat készítsenek a gyerekek és szüleik.
A verseny eredményei: Első helyezett Mezei Maja és Mezei Bence (4.a),
második helyezett Tóth Zita (3.c) és harmadik helyezett Dági Veronika (3.a)
A 3. c osztály közös alkotása pedig különdíjban részesült.
P.K.

Egy klasszikus
fordítói verseny kapcsán
Október 17-én Kecskeméten, a Katona József Gimnáziumban német
fordítási versenyt rendeztek. A meghívásra, mint a népmesében „csak egy
legény ment el” tőlünk. Az első kategóriában (7-8. osztály) Tóth Márton 7.a
osztályos tanuló vállalkozott a feladatra. Németről magyarra kellett fordítani, hagyományos szótár segítségével. Marci kezében először kissé remegett a toll, de aztán látva, hogy ez a szöveg nem fog ki rajta, önbizalmát
visszanyerte, és elvégezte a feladatot. S bár nem jutott az elsők közé,
de sikeresen megoldotta a fordítást. Egy fiatal életében nagyon fontos a
tapasztalatszerzés, a világlátás, a kiállás idegen helyen. Ezt nem pótolja
holmi „google-fordító”, amely ugyan egyre okosabb, de az még csak nem
is az ő tudása!
Misalek Tibor

Minden évben kétszer csatlakozik iskolánk a papír- és pet-palack gyűjtéshez. Ezúttal november első hetében a környezettudatosság és jótékonykodás jegyében szerveztük meg.
Szerencsére egyre több a környezettudatos család, akik hónapokon
keresztül gyűjtögetik a feleslegessé vált dobozokat, szórólapokat, műanyag
palackokat és egyéb háztartási papírhulladékot. Ez fontos, mert az életünket hosszabbíthatjuk meg a Földön azzal, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és így kevesebb fát kell kivágni.
Kérek mindenkit, hogyha van
otthonában feleslegessé vált
PET-palack, hozza be a Jánoshalmi Hunyadi János Általános
Iskolába, vagy helyezze el a
gazdabolt elé zsákokban!
Vigyázzunk együtt környezetünk szépségére, ne dobáljuk a
szelektív hulladékgyűjtők köré
a palackokat, inkább AJÁNLJUK FEL JÓTÉKONY CÉLRA!
Köszönjük: Dobos Józsefné
és Dobos József, Benkő Patika,
Delta-Sec Kft., Egészségügyi
Központ, Goods Market Jánoshalma, ÖKOPAL Raklap Üzem,
Univer, Városházi Gyógyszertár, Városi Könyvtár, Vegyes
Iparcikk Kereskedés (Zsebi-bolt) és minden jánoshalmi
lakosnak, aki hozzájárult környezetünk megóvásához!
Köszönettel:
Baka Orsolya szervező
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Országos cigány/roma
mesemondó verseny

A pécsi Gandhi Gimnázium hagyományos cigány/roma mesemondó
országos versenyét 2019. november 26-án tartotta. Ahogy minden évben,
diákjaink idén is képviselték iskolánkat.
Kovács Kamilla, Kolompár Virág 7. b, Sztojka Rikárdó 3. b osztályos
tanulók vettek részt a megmérettetésen. Mindhárman nagyon szépen szerepeltek, Rikárdó különdíjban részesült.
A zsűritagok külön értékelték, hogy diákjaink nem csak magyarul, hanem
romani nyelven is elmondták a cigány népmesét, kiváló romani nyelvtudással.
Gratulálunk tanítványainknak!
Felkészítő tanárok: Köves Ágnes, Horváth Klaudia és Kovács Ibolya

„Szóljanak a versek!”

Szóltak is, egy őszi, novemberi délután, a Hunyadi Iskola alsós szavalóversenyén!
Míg az őszi táj színes falevelekkel ajándékozott meg minket, addig a
gyerekek verseikkel varázsolták el a jelenlévőket. Míg a levelek szemünket, addig a versek lelkünket színesítették! Mindenki megtalálhatta a szívéhez közelálló költeményt. Elhangoztak nagy klasszikusok és kortárs költők
remekművei, jelen volt a humor, a komolyság, előkerültek az élet kisebb-nagyobb problémái is…
KÖSZÖNJÜK a csodát, a szépet, NEKTEK, Szavalóknak!!!
Díjazottjaink:
1-2. évfolyam
1. helyezett: Molnár Fruzsina 1.a (Petőfi Sándor: Anyám tyúkja)
2. helyezett: Tallér Dóra 2. osztály, Kéleshalom (Csoóri Sándor: Csodakutya)
3. helyezett: Molnár Erik 2. osztály, Kéleshalom (Weöres Sándor: Sehallselát
Dömötör)
Különdíj: Kisföldi Anasztázia 2.a (Papp Róbert: Hangyás vers)
3-4. évfolyam
1. helyezettek: Dági Veronika 3.a (Papp Róbert: Irodalmi arcképcsarnok)
Ferenczi Hanna 4.c (Mentovics Éva: Szerencse, hogy csaj vagyok)
2. helyezettek: Kollár Bertold 3.c (Simon István: Mirza)
Lencse Dóra 3.c (Békés Márta: Hétfőn a hetes)
3. helyezett:
Tagai Flóra 4.c (Rónay György: Mondd szereted az állatokat?)
Különdíjasok: Prikidánovics Tamás 3.a (H. Lakatos Margit: Gyerekgondok)
Kárpáthy Fanni Száva 3.c (Kállay Sándor: Bandita, a németjuhász)
GRATULÁLUNK a díjazottaknak!!! A folytatáshoz sok sikert!
Mosolyban gazdag mindennapokat kívánok! 
Csiszár Szilvia

Pályaorientációs nap

Október 2-án ismét megcsodálhattuk a Fölszállott a páva díjazottjainak
remek előadását, aminek Budapesten a MÜPA adott helyet.
50 „Hunyadis” diák vett részt ezen az ismeretterjesztő műsoron, ahol a
magyar néptánc, népzene történeti, táji tagozódását mutatták be Diószegi
László közérthető magyarázatával.
Sok zene, fergeteges táncok, csodálatos viseletek, és Fekete Bori szép
hangja repített el bennünket a régi stílusú táncok világába. Láthattunk körés lánctáncot Moldvából, fegyvertáncok maradványait, ugrós táncokat és
legényest.
A középkor hangszereiből a tekerőlantot, dudát és a tilinkót mutatták be,
magyarázták el működési elvét.
Az előadás végén a színpadon táncház volt, a Zagyva Banda húzta a talpalávalót, és a legbátrabb Hunyadisok is ropták a táncot.
P.V.K.

Idén is kapcsolódtunk a több éve, hagyományosan megrendezésre kerülő Pályaorientációs naphoz október 10-én.
Iskolánk tanulói ebben
az évben is sok felé jártak. Nyolcadikosaink Baján
a Pályaválasztási kiállításra, hetedikeseink Kiskunhalason a Halaspack gyárába látogattak el, a hatodikosok pedig a szakiskola érdekességeivel ismerkedtek. A többieknek osztályfőnökeik vagy a lelkes
szülők szerveztek különböző programokat. Volt, aki a
tűzoltóságra, a kenyérgyárba, alom- és a szalmabrikett üzembe, fodrászműhelybe vagy épp a templomba látogatott el. Egyik kedves szülőnk „házhoz” hozta szakmáját, s a gyerekek osztálytermében rögtönzött hajszobrászatot alakított ki.
Köszönjük minden üzemnek, akik fogadták gyermekeinket és a szülőknek, akik bármilyen formában segítették pályaorientációs napunk sikeres
megvalósítását.
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23 Órás
Ünnepi Tekergés 2019.

Ebben az évben is megrendezésre került a szokásos 23 órás biciklis verseny. Az idén több mint 100-an tekertünk ki Kéleshalomra. A megtett kilométeren is látszik az igen magas létszám, ugyanis összesen 6767 kilométert bicajoztunk. A versenyben a következő eredmény született: 1. Manók,
a 8. osztályosok csapata, 2. Névtelen Egyesek, a 7. c osztályosok csapata,
3. Lyukaskerekűek, az 5. osztályosok csapata
Alsó tagozaton: 1. Nyertesek, a 4.c osztály csapata, 2. Őrült Malacok és a
Villámok, a 3. c és a 2. a osztályok csapata, 3. Tigrincsek csapata
Gratulálunk a teljesítményekhez és a kitartáshoz!
Köszönjük a tanító kollégáknak a segítséget: Farkas Istvánnak, Csiszár Szilvinek, Bunyevácz Hajninak, Ságodi Heninek, Hornyák Adrinak, Horváth Klaudiának,
Kovács Ibolyának és Somogyiné Sági Piroskának.
Külön köszönettel tartozunk azoknak a felnőtteknek, akik a szabadidejükben
segítettek a verseny lebonyolításában: Horváth Mónika, Kollárné Méhész Henrietta, Samu Kriszta, Székely Gábor, Hugyi László, Ragadicsné Farkas Katalin, Vancsura
Krisztina, Csirke Ágnes, Lakatos Károly, Mészárosné Tóth Éva, Hegyi Tamás, Vajda
Róbertné, Lengyel-Kiss Aliz, Tornyai Zoltán, Szűcs Nóra, Tóthné Rózsa Márta, Pelikán Tamás, Antóni Anita, Ördögné Maczkó Ildikó, Bakos Gabriella.
Külön köszönet a Gála Étteremnek a finom vacsoráért és ebédért, Petróczky Ferencnek a felajánlott édességért, Lakatos Lászlónak pedig a felajánlott ajándékért.
Mint minden évben, az idén is engedélyt kaptunk a Kéleshalmi Önkormányzattól és Szvétek Lajostól a verseny lebonyolítására és a szálláshely elfoglalására.
Ez úton is köszönjük! Gyermekeink helyes közlekedésére a jánoshalmi rendőrség
munkatársai vigyáztak útközben.

9. oldal

Nagycsoportosok a Hunyadiban!

November hónapban háromszor is találkozhattunk a jövőre iskolába
készülő gyerekekkel és szüleikkel beiskolázási programsorozatunk különböző foglalkozásain.
November 5-én, kedden délelőtt a „Legyél egy napra Hunyadis” rendezvényünkre vártuk a nagycsoportos ovisokat. A Gyermeklánc Óvoda óvónőinek köszönhetően nagyszerűen sikerült a délelőttünk.

November 9-én szombat tíz órától Márton naphoz kapcsolódó mozgásos foglalkozással várta a nagycsoportos ovisokat a két, szeptembertől
elsős tanító nénink, Bunyevácz Hajnalka és Juhász Edit.
November 22-én, pénteken délután Cziner Dóra a „Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány” munkatársa és kutyusa Zsófi érkezett a nagycsoportos
ovisokhoz vendégségbe. Figyelem, koncentrációs és egyensúlyfejlesztő
feladatokat végeztek a gyerekek egymással és a kutyussal.
Izgalommal várjuk a következő találkozást december 11-én, szerdán délután 16:30 órától. Az ovisok népi játékokkal játszhatnak, szüleikkel pedig egy tea mellett beszélgetünk majd jövő évi terveinkről.

Mezőgazdasági Szakiskola hirei

Kiváló
a jánoshalmi fűszerpaprika

Az AM ASZK volt tanulója, Rabb Mónika, a 2019. november 14-16 között
Szatymazon megrendezett „Vastagh
József Fűszerpaprika-őrlemény és bormustrán” bronz minősítést szerzett az
„Édes Szegedi-80-as” fűszerpaprika őrleményével. Mónika széles érdeklődési
körű, pár éve kezdett el fűszerpaprikát
termelni családi együttműködéssel. Első
perctől fogva a kézzel válogatott, prémium minőségű és lehetőség szerint minél
kevesebb kemikáliával kezelt fűszerpaprika őrlemény előállítását tartotta szem
előtt. A mostani megmérettetés nagy
elismerés az ifjú termelő számára, annál
is inkább, mivel minimális különbséggel
maradt le az ezüstminősítésről. Eredményével maga mögött hagyott olyan
tapasztalt, évek óta fűszerpaprika termesztéssel foglalkozó termelőket, akik
a paprika hazájából jelentkeztek a versenyre, a szegedi, szőregi, kalocsai,
bátyai gazdákat.
A bíráló bizottság - amely tagjai között a Bács-Kiskun Megyei NÉBIH,
a Rubin Kft minősítő munkatársai és olyan vajdasági bíráló is volt, aki a
fűszerpaprika témában doktorált - 53 édes paprika mintát vizsgált meg vak
teszt alapján. A bírálat során 4 szempontot, a paprika őrlemény színét, illatát, zamatát és az őrlésfinomságát, egyöntetűségét vették figyelembe.

A jánoshalmi fiatal az ASTA /festéktartalom/ minősítésben pedig az
összes versenyző minta közül a 2. helyezést érte el 291 ponttal.
Az idei ősz igazán megterhelő időszak volt Mónika számára, hiszen
munkahely mellett a paprika utóérlelése utáni kézi válogatás és csumázás
is éppen a vizsgaidőszakra esett. Október végén ugyanis emeltszintű gyógymasszőr képesítést is szerzett.
Köszönet segítőinek: családjának, valamint Kuruc Györgynek (palántanevelés), Ozorák Lászlónak (szárítás), Kovács Mihálynak (őrlés).
Szívből gratulálunk az elért kimagasló eredményhez!

Alapítványi Bál a SZAKI-ban

Az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, azaz a SZAKI Georgica Alapítványa november 16-án ismét megrendezte hagyományos jótékonysági bálját az intézmény aulájában. A vacsoráról intézményünk konyhája, a jó hangulatról a temerini The End zenekar
gondoskodott.
Vancsura Józsefné, az Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az
Alapítvány 2010. évi alapítása óta segíti a nehéz
körülmények között élő tanulókat ösztöndíjjal,
étkezési támogatással, illetve támogatást nyújt
a T -kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői
jogosítvány megszerzéséhez is. Többen tanulmányi kirándulásra, színházlátogatásra mehettek az
Alapítvány jóvoltából és az év végi jutalomkönyvek egy részét is a segítségével vásárolta meg
az iskola. Elmondta továbbá, hogy az Év Tanulója 2019-ben is két kategóriában került kiválasztásra (a szakközépiskolások és a szakgimnazisták közül 1-1- fő), akiket az Alapítvány kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájuk elismeréseként 20.000 Ft pénzjutalomban részesített.
Minden támogatónak aki adományával, felajánlásával hozzájárult a
rászoruló diákok megsegítéséhez, kifejezte köszönetét. Mivel az Alapítvány munkájához az anyagi hátteret elsősorban az Alapítványi Bál bevétele biztosítja, különösen fontos minden támogatás, amely a vendégek részéről hozzánk érkezik.
Az intézmény tantestülete a „Szép nyári nap” című előadásával fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Az idei bálra is nagyon sok felajánlást kaptunk tombolatárgyak illetve
a vacsorához történő hozzájárulás formájában, amelyet az intézmény a
rászoruló tanulók nevében ezúton is szeretne megköszönni minden adományozónak

Külön köszönjük a Renner Bt, a FEBAGRO Zrt. és a Király és Társa Kft
pénzadományát, mely nagy segítséget jelent az intézmény tanulóifjúsága számára.
Szintén külön köszönjük Ádám Gyula, Frittmann János, Koch Csaba,
a Henerári Szikvíz, Jánoshalma Város Önkormányzata, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja , az Imre Zoltán Művelődési Központ,
Csincsák Mihályné, a Jozsmár Bt, Vancsura József és nem utolsósorban
a rendezvény házigazdája és fő szervezője, Vancsura Józsefné nagylelkű támogatását.
Reméljük mindenki jól érezte magát és 2020. november második hétvégéjén ismét együtt ünnepelhetünk a szakiban!
M. S.M.
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Erősen kezdte a Mithras Pedagógus Énekkar
a 2019-20-as évadját

Országos Mentőszolgálat

Riport Karsai Péter karnaggyal

—— Karnagy úr! Hogyan indult az új évad?
—— Fontos fellépéseken van túl az énekkar, hiszen
szeptember 15-én Kecskeméten az evangélikus templomban adtunk nagysikerű koncertet a Lakó Sándor Kamarazenekarral, szeptember 29-én pedig Izsákon szerepeltünk a
XI. Vándorfesztiválon öt kórus társaságában.
De nagyon jól sikerült a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban november 15-én is az
önálló madrigál estünk . Itt ragadom meg az
alkalmat, hogy megköszönjem állandó szállítónknak, Dora Zoltán mélykúti vállalkozónak,
hogy kedvezményes áron biztosítja buszait
utazásainkhoz, sőt most Kiskunhalasra ingyen
vitt bennünket -mondta kérdésünkre a karvezető.
—— Az elmúlt években sokat jártak külföldre,
a hölgyeken új ruha, feltehetően a kottabeszerzés is tetemes költséggel jár…
—— A külföldi szerepléseket eddig pályázatokból
fedeztük, Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr sokat segített ezekben. De a tagjaink
is fizetnek havi 300 forintot, és sok kicsi sokra
megy. A helyi vállalkozók sem utasítottak el ,
ha kéréssel fordultam hozzájuk. De az is nagy
szerencse, hogy két tagunk is kitűnő zongorista, így általuk nagyon jelentős költséget takarítunk meg. Próbáinkat szerdánként a Hunyadi János Általános Iskolában tartjuk „térítésmentesen”. Nagyban segíti a munkát, hogy
a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület intézi
a pályázatok lebonyolítását, és egyéb adminisztrációs terheket is levesznek a vállamról.
Köszönet és hála érte mindenkinek!
—— Milyen szereplésekre készülnek a továbbiakban?
—— Készülünk a karácsonyi koncertre , amely
december 15-én lesz a Szent Anna templomban. Tavasszal közös előadást tervezünk a
kecskeméti kamarazenekarral, majd a Jánoshalmi Napok keretében megrendezzük a XII.
Vándorfesztivált az Izsákon is fellépő kórusokkal. Pillanatnyilag ennyit látunk előre.
—— Mondana pár szót szakmai elképzeléseikről?
—— Jelenleg a kórus létszáma negyven fő. Legnagyobb sajnálatomra Savanya Gyula bácsi
befejezte több évtizedes énekkari pályafutását, így most lázasan kutatok egy-két férfihang után. Azért is fontos volna a pótlás, hogy
„bakancs-listás álmom” –Kodály Zoltán Mátrai képek című műve- is
megszólaljon. Nagy örömünkre szolgál azonban, hogy két új fiatal kiskunhalasi énekes erősíti szeptembertől a kórust. Az sem kizárt, hogy
készítünk egy önálló CD-t. Tervezzük világslágerek énekkarra átdolgo-

LEGYÉL HŐS!
Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál
Csatlakozz hozzánk, ha
- 18-22 éves vagy, és
- befejezted középiskolai tanulmányaidat és
- nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és
- nincs munkaviszonyod.
Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?
- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01)
- szakmaspecifikus nyelvi képzés
ingyenes!
- karrier tanácsadás

ingyenes!

Miért érdemes?
- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed
költségeit is
- hordhatod a mentősök egyenruháját
- együttműködsz a mentésben
- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz
- részvételedet pénzbeli jutalommal
honoráljuk.

VÁRJUK JELENTKEZÉSED!

További információk: http://toborzas.mentok.hu
EFOP-1.3.8-17-2017-00004

Az Agrobisnis Kft.

értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben
készpénzben történő kifizetése

2019. december 9-től (hétfő) december 13-ig (péntek)
történik.
Hétfő – kedd – szerda – csütörtök: 8 00 –1200

és

13 00 –16 00

December 13-án pénteken: 8 00 –12 00

zott előadását is, úgyhogy sok szép tervünk van, csak egészségünk
legyen hozzá!
—— Ezt kívánom én is Önnek és az egész kórusnak. Köszönöm a
beszélgetést.
J.K.

Módunkban áll a bérleti díj kifizetését átutalással is kiegyenlíteni.
A kifizetés helye:
Agroprodukt Kft. székhelye: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.

Szociális munkások köszöntése

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

FIGYELEM!
NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ, INGYENES,120 ÓRÁS NYELVTANFOLYAM
angol és német nyelvből!

Jánoshalma Városi Önkormányzat
nyelvtanfolyamot hirdet!

A „ Szociális munka napja” alkalmából Jánoshalma
Városi Önkormányzat november 12-én az Imre Zoltán Művelődési Központban szervezett ünnepséget a
városunkban a szociális ágazatban dolgozóknak, tevékenykedőknek.
Kiss György szociális tanácsnok ünnepi beszédét
Alföldi Géza gondolatával kezdte: „ A kezet csak megfogni szabad, elereszteni vétek, ellökni átok. Egymásba
simuló kezek tartják össze a világot.”
Majd így folytatta: „A mai napon azokat az embereket köszöntjük, akik az emberiséggel egyidős hivatást
teljesítenek. A születéstől az elmúlásig jelen levő szakemberek, a szociális területek dolgozóinak áldozatkész
munkájáért mondok ma köszönetet Jánoshalma Város
Önkormányzata nevében. Gyermek, felnőtt, időskorú,
fogyatékos, szenvedélybeteg vagy hajléktalan, Önök
az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják mindenkinek a megadható legtöbb segítséget.
Tudjuk, nehéz hivatás a szociális munka. Nemcsak
sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, hanem
hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együtt-

érzést is.
Ma az egymás iránti szeretetteljes emberi érzés
kiveszőben van. Nehezen adunk a rászorulóknak,
kerüljük a koldust, a hajléktalant, a rokkant idős embert,
pillantásunk átugorja a segítségért fohászkodó tekintetet. Ha nem látjuk, talán nincs is. Önök azért dolgoznak,
hogy a leggyengébb, legkiszolgáltatottabb emberek ne
váljanak áldozatokká, hogy valamelyest könnyebbek
lehessenek napjaik.
Úgy érzem, hogy a városvezetés a lehetőségéhez
mérten segíti az Önök munkáját, nem menekül a problémáktól. Tudjuk, hogy aki a rászorulóknak hamar ad,
kétszer ad.
Kívánom, hogy további munkájukat is szeretettel,
lelkiismeretesen, együttérzéssel végezzék. Legyen ez
a mai nap méltó ünnepe az Önök megbecsülésének”.
Az ünnepi beszédet követően a Szegedi Nemzeti
Színház művészeinek operett műsora teremtett kikapcsolódási lehetőséget a finom vacsora előtt.
. Köszönjük egész évi áldozatos munkájukat!
b.s.

120 órás intenzív, ingyenes nyelvvizsga felkészítő ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamot indítunk januártól Jánoshalmán az EFOP-1.5.3.16-2017-00082 azonosítószámú projekt keretében!
Nyelvtanárok:
Angol: Sári Éva
Német: Molnárné Stadler Mónika
A csoportba kerülés jelentkezés után lehetséges, előnyt élveznek a diplomamentők!
Jelentkezési határidő: 2019. december 13. 16 óra (név, telefonszám, nyelv megjelölésével)
Jelentkezni lehet:
Szabó-Mikorné Kovács Eszternél
☎: 30/7233783
💌: szabomikorneeszter@gmail.com
Első alkalom: 2020. január 7. (kedd) 16:30 – 20:00.
A további alkalmak májusig hetente, majd május-júniusban hetente kétszer lesznek.
Helyszín: AM ASZK, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jánoshalma, Béke tér 13.
DIPLOMÁT MENTENI AKARÓK FIGYELEM!!!
Az Állam csak hitelt ad a nyelvtanuláshoz, azonban a Jánoshalma Városi Önkormányzat ingyenes
nyelvtanulást biztosít a diplomamentéshez az EFOP1.5.3.16-2017-00082 projekt keretében!
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Egészséghét - Egy egészségesebb Jánoshalmáért

A már hagyománnyá vált Jánoshalma Városi Egészséghét, november 18-22 között került megrendezésre, a Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Mint minden esztendőben, most is színesebbnél színesebb programok várták az érdeklődőket. Munkahelyekre látogattunk el, ahol tornával és egészséges ételek kóstolásával hívtuk fel a dolgozók figyelmét
a megelőzés fontosságára és módszereire. Az iskolákban „Védjük egészségünket és környezetünket!” témakörben rajzpályázatot hirdettünk meg, melynek keretén belül 175 db pályamű érkezett, a zsűri 6 nyertes rajzot választott ki. A nyertesek Bede Róberttől a pénteki

mesterszakács előadótól vehették át az ajándékot. A
Hunyadi János Általános Iskola és a Szent Anna Általános Iskola alsó tagozatos diákjai sport programon,
vetélkedőn vehettek részt a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban és a gimnázium udvarán. A program keretén belül a „magyar baseball”, azaz a méta játékszabályaival ismerkedhettek meg az érdeklődők munkatársaink segítségével.
A programokban részt vevő diákok részére apró
ajándékkal kedveskedtünk.
Szerdán este 18 órától Rubint Réka volt a vendégünk, aki személyi edző, különböző fitneszkiadvá-

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

nyok és edzés programok szerzője. A programon résztvevők együtt tornázhattak az edző nővel, és negyed
órás motivációs előadást hallgattak meg.
Csütörtökön Dr. Hevesi Krisztina az ELTE PPK
adjunktusa, szexuálpszichológiai szakpszichológus,
egészségfejlesztő szakpszichológus látogatott el hozzánk. Előadásán közel 140 ember vett részt. Azt
hiszem, nem túlzás kijelenteni, hogy előadásával minden résztvevőt lenyűgözött. Szó volt a stresszről, a
megoldhatatlannak látszó problémákról, hogyan tudjuk átalakítani gondolatainkat, hogy azok pozitív hatással legyenek életünkre. A hét zárásaként, Bede Róbert

mesterszakács, ételkészítés szakoktató, gasztronómiai tanácsadó, a TV paprika séfje tartott főzőbemutatót
és előadást. Másfél órás előadásában megtudhattuk,
hogy mindig törekedjünk arra, hogy friss és szezonális
alapanyagokat használjunk, télen fogyasszuk a zöldségeket savanyúság formájában, kerüljük a zsíros, kalóriadús ételek fogyasztását. Ételeink elkészítésénél törekedjünk az egészséges alapanyagok felhasználására,
és az ízek harmóniájára.
Róbert különböző finomságokkal kedveskedett
nekünk és megmutatta, mennyi mindent lehet készíteni
friss és szezonális alapanyagokból.

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Az internet szerepe
a társas támogatás
keresésben

A karácsony az
50 legstresszesebb
életesemény egyike

Írta: dr. Horvát-Militityi Tünde pszichológus

Közeledik a karácsony, azonban sokak számára ez az időszak nem csupán a meghittséget és a nyugalmat jelenti, hanem más ismerős stresszforrásként is szolgál. Milyen ajándékot vegyek, hogy senki ne legyen elégedetlen? Hogyan fogok elkészülni a karácsonyi díszítéssel és az ünnepi fogásokkal?
Megint az ünnepi vacsora közben jönnek fel az éppen aktuális családi problémák? Ismerősek ezek
a dilemmák? Az alábbiakban a pozitív pszichológia eszköztárából szemezgetünk, melyekkel stresszmentesebbé és boldogabbá tehetjük az ünnepi időszakot.
Tervezzünk előre!
A pénzköltés gyakori stresszforrás karácsonykor, így jobb, ha előre eltervezzük, mennyit szánunk az
ajándékokra, és tartjuk is magunkat ehhez. Még mindig alaposan végig gondolhatjuk, hogy mire is
van szüksége annak, akit meg szeretnénk ajándékozni, és egy előre megírt listával hamarabb menekülhetünk a zsúfolt üzletekből. Ha pedig nincs konkrét ajándékötletünk, akkor az élményekkel kevésbé nyúlhatunk mellé, ráadásul örökre szóló pillanatokat okozhatunk. Gondoljunk csak egy kellemes
masszázsra, egy főzőtanfolyamra, esetleg egy színházjegyre. Kutatások igazolják, hogy szignifikánsabban több pozitív érzelmet (boldogságot, elégedettséget) élnek meg azok az emberek, akik számára a karácsony nem az ajándékozásról és a pénzköltésről szól, hanem a családdal való időtöltés áll
a középpontban.

Felejtsük el a tökéletességet!
Sokaknak okoz stresszt, hogy a legszebb díszítést szeretnék elkészíteni az utcában, a tökéletes ajándékra vadásznak és csakis kifogástalan és lehetőleg egyedi fogások kerülhetnek az ünnepi asztalra.
Ahhoz pedig, hogy a karácsonyi időszak alatt megszabaduljunk ezektől a szorító elvárásoktól, ideje
elkezdenünk az edzést: azaz gyakorolnunk az önmagunkkal és másokkal szembeni elfogadást. Ha el
tudjuk engedni a tökéletességre törekvő elvárásainkat, sokkal kevésbé lesz stresszes ez az időszak!
Fogadjuk el, hogy emberek vagyunk, akik néha elfáradnak, akiknek olykor nem okoz örömet számtalan fogás elkészítése. Egyébként is, az elfogyasztott ételek ízét nagyban meghatározza a hangulatunk, az ünnepi asztalnál megélt légkör. A legfontosabb tehát, hogy jókedvűen, kiegyensúlyozottan
kerüljünk oda karácsonyi vacsorához, hiszen így sokkal nagyobb esélyünk van sikert aratni, mint fáradtan, kedvetlenül.
Adjunk időt magunknak!

A pozitív érzelmek megélését elősegítheti, ha az utolsó hetek valóban a lelki készülődésről szólnak.
Adjunk magunknak időt arra, hogy ünnepi hangulatba kerüljünk! Ehhez a tömött üzletek helyett inkább
a meleg takaróba burkolózós, karácsonyi filmnézést, a közös mézeskalács sütést, a karácsonyfa-díszítést javasoljuk.
Amennyiben a fenti sorok 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

A kapcsolatok kialakításának és fenntartásának képessége fontos erőforrásunk. Azok a személyek,
akik képesek pozitív, kölcsönösen kielégítő kapcsolatokat fenntartani, sokkal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak, mint akik képtelenek erre. A csoporthoz tartozás élménye bizonyítottan stressz csökkentő hatású, általános biztonságérzettel jár, míg ennek hiánya az emberi kapcsolatok iránti bizalmatlansággal, és biológiai sérülékenységgel járhat együtt. A társas támasz hagyományos definíciója
a „jelentős mások” által szolgáltatott pszichoszociális erőforrásokat egyesíti. A társas támasz szerepe hangsúlyozottan van jelen életünk változásokkal teli időszakában, adott esetben a serdülőkorban
lejátszódó normatív és váratlan krízishelyzetek idején (vö. Vikár, 1980). Ezzel szemben a változásokkal és kihívásokkal teli időszakokban a magányosság, a társas támogatás hiánya valóságos, a fizikai
egészséget veszélyeztető rizikófaktor.
A társas támasz egészségmegőrző szerepének fényében fontos kiemelnünk, hogy az internet jelentős szerepet tölthet be a társas támogatáskeresésben, és ezáltal segíthet megbirkózni a stresszteli
életeseményekkel. Az internetezés potenciális stresszcsökkentő hatásait támasztják alá Leung (2007)
kutatási eredményei, miszerint az internet használat explicit motivációi között megtaláljuk egyszerre a társas hiány kitöltését, a szórakozás élményét, az információk keresését, valamint az időtöltést,
szokást, relaxációt is. Az interneten csatornáin is megnyilvánuló társas támogatás áttekintése során
Leung, a társas támogatás több egymástól jól elkülönülő formáját azonosította. Ilyen lehet például az
érzelmi támogatás, az instrumentális támogatás (materiális, kézzelfogható segítés, viselkedéses segítés), az információs támogatás (tanács, útmutatás, visszacsatolás, ami lehetőséget kínál a probléma
megoldására), affektív támogatás (szeretet kifejezése), és társas kapcsolati támasz (pozitív társas
kapcsolat, rekreáció, szabadidős elfoglaltság). A kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a serdülők három jelentős területen felmerült probléma esetén kérnek támogatást az interneten: (1) szülőkkel
való problémák kapcsán, ez esetben szórakozást keresnek, és a kapcsolataik fenntartására használják a netet; (2) betegség, halál, szeparáció, válás a családban, ilyenkor a szórakozás, kapcsolatépítés, információkeresés a cél; (3) iskolai problémák miatt akarják a hangulatukat javítani, vigasztalást,
nyugalmat, szórakozást, bátorítást, gondoskodást keresnek, vagy igyekeznek nyújtani.
Az internetes támogató csoportok alapvetően népszerűek a serdülők körében, főként azért, mert az
információ gyorsan, könnyen, ingyen elérhető számukra, és nagyon széles a felkínált információ tárháza. Kutatások bizonyítják (Seepersad, 2009), hogy az online támogatás előnyei között szerepel az
őszinteség és nyíltság (kevésbé szigorú, becsmérlő válaszok helyett több egyenes választ kaphatnak), a kevesebb negatív ítélkezés, a kisebb kötelezettség a viszontsegítésre, támogatásra, a kevesebb kapcsolati függőség. Megfigyelhető, hogy online támogatás esetén sokkal gyorsabb támogatáskeresési képesség jelenik meg, jobban kezelhető a stimgatizálódás a szociális távolságtartás révén,
és természetesen sokkal intimebb önfeltárulkozást tesz lehetővé az anonimitás által.

Kihűlés veszély!

Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek

Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit bármilyen okból kihűlés veszélye veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es telefonszámokon, illetve jelezzék az önkormányzatnak.
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A Jánoshalmi
Kistérségi
Egészségügyi
Központ
belgyógyászati
szakrendelése új
eszközökkel bővült
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyógyulunk!”
című pályázat keretében 5 db 24 órás ambuláns vérnyomásmérő (ABPM)
és 2 db kombinált, ambuláns 24 órás vérnyomásmérő és Holter EKG
készülékeket vásárolt összesen 4.052.570 forint értékben, 100%-os
európai uniós támogatással. Az eszközök beszerzésével bővül a helyben
elérhető egészségügyi beavatkozások lehetősége.
ABPM – készülékek

A kardiológiai illetve a belgyógyászati kivizsgálás egyik lehetséges
diagnosztikai eszköze a 24 órás vérnyomás mérés, az ABPM vizsgálat. A páciens kap egy készüléket, ami egy teljes napon át, meghatározott időpontokban automatikusan méri és rögzíti a vér erek
falára gyakorolt nyomását.
A páciens a mérések alatt a napi megszokott tevékenységeit változatlanul folytathatja. Az ABPM vizsgálat ideje alatt egy eseménynaplót is érdemes vezetni, amibe a vizsgálat 24 órája alatt történteket kell rögzíteni, hogy mikor érte nagyobb stressz, mikor volt bármilyen panasza, esetleg mikor végzett megterhelő fizikai munkát.
A kiértékelés egy orvosi konzultáció keretein belül történik az adatok számítógépen történt rögzítése után. Az ABPM megmutathatja
a tartós vérnyomás-emelkedést, a már meglévő vérnyomáscsökkentő terápia ellenőrzését, monitorozza a vérnyomás kiugrásokat,
illetve, hogy alvás közben miként alakulnak ezek az értékek

A Jánoshalmi Kistérségi
Egészségügyi Központ Ultrahang
diagnosztikai, kardiológiai és
nőgyógyászati szakrendelése
új eszközökkel bővült
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit
Közhasznú Kft. az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyógyulunk!” című pályázat keretében ultrahang diagnosztikai eszközöket vásárolt 26.390.600 forint
értékben, 100 %-os európai uniós támogatással.
Az alábbi készülékek kerültek beszerzésre:
Logiq F6 UH készülék, nőgyógyászati szakrendelésre
A készülék előnyei:

●a
● készülékkel vizsgálhatóak a hasi és a kismedencei szervek,
●a
● továbbfejlesztett képkontraszt által könnyen megkülönböztethetőek a különböző szövettípusok,
●a
● kép egyszerre mutatja a felszíni és a mélyanatómiai részleteket,
●az
● egyszerűen használható eszköznek köszönhetően csökken
a vizsgálati idő,
●a
● szakszerűen optimalizált képbeállítások – úgymint az Automatikus Optimalizáció – segítenek egy gombnyomással beállítani a képminőséget,
●a
● vizsgálati asszisztens (Scan Assistant) egy testre szabható vizsgálati program, amely csökkenti a billentyűleütések számát, lerövidíti a vizsgálat idejét és fokozza a vizsgálatok közötti konzisztenciát,
●kiváló
●
minőségű vizsgálófejekkel rendelkezik, hasi+kismedencei
és hüvelyi vizsgálófejek.

Logiq P9/P7 Általános Ultrahang készülék, kardiológiai
vizsgálati lehetőséggel
EKG- Holter készülékek

Holter (24 órás EKG vizsgálat)
A kardiológiai kivizsgálás egyik lehetséges diagnosztikai eszköze a 24 órás
EKG mérés, a Holter vizsgálat. A Holter készülék adatszolgáltatásában
azonos egy a vizsgálat során használt EKG-készülékkel.
A Holter készülék a szívből érkező elektromos jeleket rögzíti. A
beteg mellkasára, a megfelelő helyekre, egyszer használatos öntapadós
elektródát rögzítenek, amikhez a vezetékek kapcsolódnak. A készüléket
egy nyakba vagy derékövre akasztható hordozható tokba kell viselni és
24 órán keresztül nem szabad levenni és víz sem érheti.
A megszokott napi rutinon egyébként nem kell változtatni a Holter vizsgálat ideje alatt, sőt, amennyiben van olyan panaszt kiváltó helyzet, melyet
már ismer, akkor azt érdemes elvégezni, hogy mindenképpen rögzítésre
kerüljön. A vizsgálat 24 órája alatt egy naplót is vezetni kell, amiben minden tevékenységet, amit a nap során végzett fel kell jegyezni, hogy a kiértékelésnél a változások okai könnyen azonosíthatók legyenek.
Milyen panaszok esetén érdemes felkeresni kardiológiai illetve belgyógyászati szakrendelést?
A szív és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribb halálozási okok
közé tartoznak, ezért megelőzés céljából is, de panasz esetén azonnal
javasolt kardiológushoz, belgyógyászhoz fordulni. Célszerű minden olyan
esetben felkeresni a szakrendelést, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk:
• Mellkasi fájdalom, szívtáji nyomás
• Erős szívdobogás
• Bizonytalan mellkasi panaszok
• Fulladás, nehézlégzés, lábdagadás
• Szédülés, gyengeség, esetleg eszméletvesztés
• Magas vagy alacsony vérnyomás
A vizsgálatot a belgyógyászati szakrendelőnkben előjegyzés alapján,
házi orvosi (vagy egyéb) beutaló alapján végezzük.
Előjegyzés kérhető az alábbi telefonszámon:
+36 77 502 955 reggel 7-8 óra között
AGRÁRMINISZTÉRIUM

A készülék előnyei:
●a
● készülékkel vizsgálhatóak a hasi és kismedencei szervek, a

AGRÁRMINISZTÉRIUM

pajzsmirigy, boka- térd-váll ízület, pajzsmirigy és a szív,
●a
● kiváló minőségű készülék, flexibilis monitorkaron helyezkedik el mely nagy, 21,5 hüvelykes monitorral rendelkezik, melyből
10,4 hüvelykes érintőképernyő érhető el,
●a
● kiváló képminőség, a kép tisztasága lehetővé teszi a rendellenességek vagy kisebb megbetegedések kimutatását,
●a
● személyre szabott, betegközpontú, gyakorlatias ultrahangrendszer 32%-kal gyorsabb vizsgálati időt biztosít, 44%-kal
kevesebb billentyűleütést igényel,
●kiváló
●
betegellátást tesz lehetővé, erősíti a diagnosztikai megbízhatóságot a különféle vizsgálati típusok között,
●magas
●
színvonalú diagnózist biztosít, nagyszerű képminőségével, kiváló B-mód térbeli- és kontrasztfelbontásával,
●vizsgálófejek
●
széles választékával rendelkezik, hasi, kis- és felületi szervi, vaszkuláris, kardiológiai, ízületi és hüvelyi vizsgálófejek,
●színes
●
doppler UH vizsgálatok, a különböző érstruktúrákról
(artériák és vénák), valamint az egyes szervek keringési viszonyairól nyújt információt, az erekben áramló vér áramlásának
megjelenítésére szolgál.

Amint a fentiekből kiderül, várhatóan az új ultrahang
készülékek beüzemelésével rövidül a vizsgálat ideje és
pontosabb diagnózist tesz lehetővé, mint a lecserélésre kerülő eddigi eszközeink.

Ajándékozz meleget Karácsonyra!
Egy döntéssel két megoldást kínálunk a hatékony, környezetbarát, energiatakarékos, hűtő-fűtő hőszivattyús klímaberendezéseinkkel.
Ránk számíthatsz, hogy mi kerüljön a fa alá, vagy a fa fölé? :)
Ingyenes helyszíni szemlével, pontos, precíz, tiszta munkánkkal meleget varázsolunk otthonodba akár még az ünnepek előtt!

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36302536586

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

2019. december

A dietetikus tanácsai

Télen is szükségünk van vitaminokra

A vitaminok a szervezet számára nélkülözhetetlen vegyületek. Az ember a vitaminokat általában nem képes előállítani, így azt táplálkozás
útján juttatjuk be a szervezetbe. Ez nyáron a sok
elfogyasztott, friss gyümölcs, zöldség és napon
eltöltött idő miatt szinte észrevétlenül megtes�szük. Ám az őszi-téli időszakban érdemes odafigyelni bevitelükre.
Tápanyagtartalom és vitaminok szempontjából viszont érdemes minél
többet fogyasztani az idénygyümölcsökből, zöldségfélékből, így fontos,
hogy a tudatosságot beépítsük a piacozós bevásárló listánk összeállításába is.
Télen a fertőző légúti betegségek is könnyebben terjednek. Immunrendszerünk erősítéséhez szükség van kellő mennyiségű vitaminra. A C-vitamin immunrendszer erősítő is. Legjobb nyersen fogyasztani a zöldségeket
és gyümölcsöket, mivel a C-vitamin nagy része főzés során elvész. Télen
a mélyhűtött gyümölcsök, zöldségek, citrusfélék, a káposzta a legjobb C-vitamin forrás.
Érdemes a napot egészséges reggelivel kezdeni. Fogyasszon mogyorót, diót, müzlit. Ezekben sok B1 vitamin van, amire a téli fényhiányos időszakban különösen szükség van. B1 tartalmú még a máj, hüvelyesek és a
teljeskiőrlésű gabona is.
Az autóvezetés, az olvasás, a számítógépezés megerőltető a szemnek,
különösen télen, amikor rövidebb a nappalok. Szemünk egészségéért A-vitaminra is szükség van. Nagyon jó vitaminforrások a sárga és zöld növények (sárgarépa, sütőtök, paraj, kelkáposzta…), a belsőségek (máj, vese,
szív), tojás, tengeri halak.

Azok a diétázók, akik a téli hónapokban, vagy az ünnepek alatt felszedett
kilókat gyorsan, koplalva akarják leadni hamarabb alakul ki vitaminhiány. A
B6-vitamin hiánya okozhat ingerlékenységet, idegességet. A máj, húsok,
hüvelyesek és az élesztő is bőséges vitaminforrás. Kisebb mértékben a tej
és a tojás is tartalmaz B6 vitamint.
Az biztos, hogy többlet-vitaminigényt jelent, ha valaki dohányzik, egyoldalúan táplálkozik – például vegán vagy laktózérzékeny –, rendszeresen
alkoholt fogyaszt, szennyezett levegőjű városban él, tartósan gyógyszert
szed, vagy folyamatos stressz alatt áll. De nemcsak a civilizáció terheli meg
a szervezetet, hiszen például a várandósság és a szoptatás, a fokozott fizikai terhelés vagy éppen a betegségek is növelik a vitaminéhséget.
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A Jánoshalmi
Kistérségi
Egészségügyi
Központ
neurológia
szakrendelése új eszközzel bővült
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP- 2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú
„Helyben gyógyulunk” című pályázat keretében EMG/ENG gépet
vásárolt 7.562.850 forint értékben, 100%-os európai uniós támogatással. Az eszköz beszerzésével bővül a helyben elérhető egészségügyi beavatkozások lehetősége.

Faargóné Hován Éva Dietetikus

EFOP-2.2.19-17-2017-00077

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ fizikoterápiás szolgáltatása új eszközökkel bővült
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyógyulunk!”
című pályázat keretében mágneses mikrokeringés javító (BEMER) készüléket vásárolt 1.333.500 forint értékben, 100%-os európai uniós támogatással. Az eszköz beszerzésével bővül a helyben elérhető egészségügyi
beavatkozások lehetősége.
A BEMER- kezelés az alapvető fiziológiai folyamatok támogatásán alapul,
így a természetes önszabályozó mechanizmusokat segíti elő és tudományosan bizonyított hatásmechanizmusokkal rendelkezik:
-- a mikrokeringésre
-- az immunrendszerre
-- a fehérje bioszintézisre
-- a szervezet saját szabadgyök-megkötőinek képződésére vonatkozóan.
A létfontosságú mikrokeringés
A mikrokeringés, vagyis a kicsi és a legapróbb erecskék finom és szerteágazó hálózata, rendkívül fontos terület az emberi vérkeringés működése
szempontjából. A mikrokeringés látja el az emberi test sejtjeit oxigénnel és tápanyagokkal, illetve kulcsfontosságú eszköze az anyagcsere végtermékek elszállításának is.
A testben lévő összes véredénynek mintegy ¾-e a mikrokeringés tartományába esik. Ezeknek az ereknek az átmérője kisebb, mint 200 µm. Ha
a mikrokeringésben véreloszlási zavarok lépnek fel, akkor ez a zavar
azonnal, nagymértékben érinti az ereinket, és egyúttal közvetlenül
sejtjeink nagy részét is.
A mikrokeringés korlátozott működése számos közérzetzavart és betegséget okozhat, erősíthet fel.
A fizikai és szellemi teljesítőképesség, a növekedési és gyógyulási folyamatok, valamint számos megbetegedés közvetlenül kapcsolódik a mikrokeringéshez.
Egy szerv teljesítő képességét és egyúttal annak egészségét a szerv mikrokeringésének funkciós állapota határozza meg.
A mikrokeringés megfelelő részvétele nélkül szervezetünkben semmilyen
regerációs, gyógyulási vagy helyreállási folyamat nem lehetséges.
A BEMER – terápia stimulálja a korlátozottan működő vazomóciót, ezzel
serkentve a mikrokeringést.
A BEMER –kezelés egyedülállóan széleskörű alkalmazási területet kínál,
amely kitűnő támogató hatást fejt ki a terápia, a regeneráció, rehabilitáció és prevenció területén.
A BEMER –terápia olyan betegségek és panaszok megelőző és kiegészítő
kezelésére javasolt, amelyeknek kiváltó oka vagy velejárója a gyenge vazomóció ( ütemes összehúzódás) okozta zavart mikrokeringés.
Ilyen megbetegedés pl:

-- krónikus sebgyógyulási zavar
-- az izomzat és a csontrendszer krónikus degeneratív megbetegedései
-- krónikus anyagcserezavar( pl: cukorbetegség, zsiranyagcsere zavar)
-- szervi működési elégtelenség (pl májfunkciózavar, több szerv
egyidejű diszfunkciója)
-- diabetes mellitus (cukorbetegség) okozta vagy daganatkezelés
utáni polineuropatia
-- perifériás artéria-elzáródásos megbetegedések, érszűkületek
-- krónikus fáradékonyság(pl sclerosis multiplexnél)
-- akut és krónikus fájdalom
-- korlátozott életminőséget okozó állapotok
Használata rendkívül egyszerű, és fájdalom mentes. Egy matracon fekve,
vagy testrészenként célzottan alkalmazható az eszköz.
A BEMER - kezelés mostantól a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központban is elérhető. Belgyógyász, reumatológus szakorvos javaslatára a fizikoterápiás szakember segítségével vehető igénybe, előjegyzés alapján közfinanszírozott ellátás keretében.

6 csatornás EMG és kiváltott válasz mérő készülék

A neurofiziológiai-vizsgálatok elengedhetetlenek egyes ideg- és
izombetegségek differenciáldiagnózisához. A perifériás idegrendszer kórállapotainak jelentős diagnosztikai eszközei. Alkalmazásuk segítségével elkülöníthetők a mozgató idegsejtek illetve az
izom betegségei, és meghatározható az idegek megbetegedésének pontos helye, az idegkárosodások típusa.
A vizsgáló orvos/asszisztens kis elektródákat helyez fel a bőrfelszínre az
idegpályák mentén, majd elektromos árammal stimulálja az idegeket.
Amint az elektromos impulzus végighalad az idegpályán, az elektródák
felveszik ezeket a jeleket - ezáltal meghatározható, hogy milyen gyorsan terjed az impulzus. Ha az ideg sérült, akkor a jel lassabbá és gyengébbé válik.
Az vizsgálat az alábbi kórképek diagnosztikájában játszik fontos
szerepet:
• traumás idegsérülés
• idegkompressziók vagy más néven mononeuropathiák (alagút
syndromák (pl.:carpalis alagút syndroma))
• a gerincvelői idegek károsodása
• polyneuropathiák
• ún. motoneuronbetegségek (ALS, spinalis izomatrophia)
• az ideg-izom átmenet betegségei (myasthenia gravis)
• radiculopathia, plexus érintettség
●A
● vizsgálat, a felderítendő területtől függően, 30-60 percet vesz
igénybe.
●2019.
●
decemberétől a fenti vizsgálat elérhető a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ neurológiai szakrendelésén,
igénybe vehető indokolt esetben beutaló birtokában.

25 éves a

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos,
szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062

Ebből az alkalomból december 27-én pénteken és december 28-án szombaton a
Gála-tál árából 25 % kedvezményt adunk.
Ünnepeljen velünk!
Rendelését leadhatja telefonon
vagy személyesen éttermünkben
+36 77/402-236

HIRDETÉSEK
HUNYADI NÉPE
JÁNOSHALMI
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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.

JUBILEUMI SZILVESZTERI RETRO
PARTY A KORZÓ ÉTTEREMBEN
1999-2019
AZ EST PROGRAMJA:
1900 VENDÉGVÁRÁS
APERITIF ITALOK
2000 SVÉDASZTALOS VACSORA
000 PEZSGŐS KOCCINTÁS, TÜZIJÁTÉK
100 TOMBOLA FŐDÍJ SORSOLÁS ÉRTÉKES NYEREMÉNNYEL
HAJNALBAN: EGÉSZBEN SÜLT MALAC

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

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!

Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

Jegyek kizárólag elővételben (10.900 Ft/fő)
megvásárolhatók a Korzó étteremben (2019. december 28ig), mely tartalmazza a korlátozott italkínálatot.

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!

Jánoshalma, Béke tér 12. Telefon: 77/401-130

Jánoshalma, Kórház utca 16.
szám alatti családi ház eladó.
Irányár: 3,5 millió forint.
Érdeklődni: 06/20-929-7755.

2019. december hónapban
18-án lesz kirakodó vásár

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

Stílus

Üzlet

DECEMBERI AKCIÓJA

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízá
sából 2019. november hónapjában a következő elhunytak kegyeleti
ügyintézését segítette, illetve temette el:
Rencsár Tibor
Talabér Dezsőné
sz:Hoványi Ágnes
Dér Jánosné
sz: Koncsek Irén
id. Haász László
Vancsura Györgyné
sz.:Mészáros Klára
Kolompár Lászlóné
sz.: Kolompár Irén

élt: 65 évet
élt: 79 évet
élt: 89 évet
élt: 75 évet
élt: 77 évet
élt: 61 évet

Szlenicskó János
Nagy Gábor
Gelányi Jánosné
sz: Katona Anna Erzsébet
Évald László
Lengyel Antal
Novák Imre
Kancsár Pongrác
Nagyapáti Mihály

élt: 72 évet
élt: 44 évet
élt: 90 évet
élt: 64 évet
élt: 57 évet
élt: 79 évet
élt: 86 évet
élt: 60 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!
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.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Szebbé tesszük a karácsonyt.
Vásárolj üzletünkben és karácsonyra!
Tied lehet egy LED TV!
További részletek üzletünkben.
Békés, boldog ünnepeket! !

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

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69.

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

KISS TESTVÉREK
www.kisstestver ek.hu

6440 Jánoshalma, Mélykúti u. 3.
Tel.: 0620-919-8455, 0620-919-8454, 0620-919-8451
e-mail: kisstestverek@gmail.com

– Szántóföldet bérelnénk!
–
–
–
–

Növényorvosi szaktanácsadás
Mezőgazdasági bérmunkák vállalása
Vetőmagok, műtrágyák, növényvédő-szerek
Terményfelvásárlás, tisztítás, szárítás
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JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

2019. december

A Jánoshalmi FC
novemberi tudósítása

11.02.
Megyei I. o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
JFC – Lajosmizse 5:0 (1:0)

Gólszerzők: Szabó Szilárd 2, Babics Srdan,
Harnos Zoltán Dániel, Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző: – Az első játékrészben ellenfelünk jól védekezett,ill. a
helyzetkihasználásunk nem volt megfelelő. A második félidőben már más volt a
játék képe. Időnként szellemes támadások
végén végre gólokat is szereztünk. Gratulálok csapatomnak.
U – 19 mérkőzés
JFC – Lajosmizse 8:2 (3:1)

Gólszerzőink: Nemes Martin4, Tusori Lajos
Gergő3, Becze Flórián
Fenyvesi Ferenc edző: – Csapatom jó felfogásban állt a mérkőzésbe. A játékosok
egymást biztatva sorra vezették a jobbnál
jobb támadást. Gratulálok a fiúknak.
U – 16 – mérkőzés
Kiskunhalasi Szilády RFC – JFC 8:0 ( 3:0)
Fenyvesi Ferenc edző: Sajnos ezen a
napon a csapat zöme nem tudott megfelelőt nyújtani, így csupán a gólarány volt
kérdéses.
11.09.

U – 16 mérkőzés
JFC – Bácsbokod 14:0 (6:0)

Gólszerzőink: Kerékgyártó Martin Leon 5,
Fenyvesi Medárd 3, Varga Ákos 2 ,Pesti Jenő Henrik 2 , Fenyvesi Bálint, Lippai
Gergő.
Fenyvesi Ferenc edző: – Időnként szépen és okosan játszva teljesen jogos a
nagy gólarányú győzelmünk. Gratulálok a
csapatnak.
11.10.
Megyei I. o. felnőtt bajnoki mérkőzés
Kalocsa – JFC 3:1 ( 1:1)

Gólszerzőnk: Harnos Zoltán Dániel.

Florin Nenad vezető edző: – A mi csapatunk játssza a futballt. A mérkőzés előtti két
napos eső következtében csapatunk nem
tudott megbírkózni a rendkívül mély talajjal,s a durva hazai védőkkel.. Harnos Zoli
révén mi vezettünk ,ám a hazaiak jobban
küdöttek A jövő vasárnap ki fogjuk köszörülni a csorbát Jánoshalmán.
U – 19 mérkőzés
Kalocsa – JFC 1:2 (1:1)

Gólszerzőink: Nemes Martin Becze Flórián.
Fenyvesi Ferenc edző: Remek volt a fiúk
küzdőszelleme,s megérdemelt győzelmet
arattak. Gratulálok az egész csapatnak.
11.17

Megyei I. o. felnőtt bajnoki mérkőzés
JFC – Harta 6:0 ( 2:0)

Gólszerzőink Babic Srdan 3, Harnos Zoltán
Dániel, Andelic Nemanja, Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző: A múlt heti kalocsai pofon senkinek sem volt ínyére,így hát
ma nagyon akartak a fiúk. Az első félidőben már eldőlt a három pont sorsa. Ellenfelünk játékán nagyon látszott a két hiányzó
játékosuk. Ezzel együtt mi vagyunk az őszi
szezon éllovasai és 3 pont előnnyel várhatjuk a tavaszi folytatást.
Egyesületünk elnöksége természetesen elégedett a csapat teljesítményével .
Ugyanakkor az utánpótlás csapataink szereplése is jónak mondható. Minden játékosunknak, segítőinknek, támogatóinknak
kívánunk boldog karácsonyt és jó pihenést .
Csapataink szereplése mellett még egy
jó hír. Az új műfüves nagypálya építése a
befejező – látványos – szakaszához érkezett. Érdemes kilátogatni és megtekinteni!

Horváth Mihály
elnök

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

15. oldal

Halász Bence bronzérmének története

A kalapácsvető Halász Bence bronzérmet szerzett októberben a
dohai atlétikai világbajnokságon.
A tavalyi Európa-bajnokságon harmadik Halász a keddi selejtezőben 76,90 méterrel elsőre megdobta a döntős szintet. A 22 éves
nehézatléta a fináléban is jól kezdett, 78,18 méterig repítette a hétkilós kalapácsot, amit nagy kiáltással nyugtázott. Az első sorozat
után ezzel a második helyen állt a háromszoros világbajnok lengyel
Pawel Fajdek (79,34 m) mögött.
A második körben Halász rontott, de az élen a sorrend csak
annyiban változott, hogy Fajdek túldobta a 80 métert (80,16 m). A
harmadik helyen a francia Quentin Bigot (78,06 m) állt.
A Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetőjének következő kísérlete
is érvénytelen volt, de továbbra is őrizte második helyét. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a 81,74 méterrel idén ranglistavezető lengyel Wojciech Nowicki továbbra sem találta formáját.
„Széles akarsz lenni” - jött az edzői észrevétel Németh Zsolttól a
tribünről Halász Bencének.
A harmadik sorozat után már csak a legjobb nyolc folytathatta, a
búcsúzók között volt az idei hetedik legjobb eredménnyel (78,39 m)
rendelkező brit Nick Miller is. Innentől fordított sorrendben dobtak a
versenyzők, azaz az élen álló került sorra utoljára.
A vb-negyedik Bigot negyedikre egyetlen centiméterrel megelőzte a magyar atlétát, aki nem mérette le a dobását. Fajdek ismét 80
méter fölé jutott és megerősítette első helyét (80,50 m).
Az ötödik sorozat nem hozott változást a sorrendben, Halász
Bence 73,76-ot dobott.
Az utolsó körben a negyedik helyen álló Nowicki kísérlete után
biztossá vált, hogy lesz magyar érem. Halász dobása szektoron
kívül landolt, ami azt jelentette, hogy a tavalyi Eb után a vb-n is a
dobogó harmadik fokára állhat fel.
Az olimpiai bajnok Pars Krisztián 73,05 méterrel kiesett a selejtezőben, és összesítésben a 22. helyen zárt.
Ez a magyar atlétika 14. érme, a hetedik kalapácsvetésben.
Majdnem hátat fordított az atlétikának a magyar kalapácsvetés
újdonsült vb-bronzérmese
Egy kőműves iparos autodidakta edző indította el
az atlétapályán a VB-bronzérmes Halász Bencét.
Nem sokon múlott nyolc évvel ezelőtt, hogy Halász Bence, a
kalapácsvetés újdonsült világbajnoki bronzérmese ne fordítson
hátat az atlétikának, és ne válasszon magának egy másik sportágat. Ha a TF-et végzett, de mezőgazdasági vállalkozóként pénzt
kereső édesapja nem hívja fel Szombathelyen Németh Lászlót, az
egykori versenyzőtársát, a dobópápaként emlegetett Németh Pál
egyik fiát, és nem ajánlja a figyelmébe a tehetségét már hatodikos
diákként felvillantó fiúgyerekét, Bencéből aligha lett volna dohai
dobogós. Talán még el is kallódott volna.

Egy edzést se hagyott ki, egyszer sem késett
„Akkor derült ki, hogy Bencében óriási erő lakozik, és úgy ugrik,
mint egy szöcske, amikor 12 éves korában mindenkit elképesz-

tett egy iskolai háziversenyen. Miközben az osztálytársai a kijelölt vonalat bombázták, ő a medicinlabdát úgy megsuhintotta, hogy
az a terem szemközti falának csapódott. Következett a távolugrás,
a leérkezőhely a tornaszőnyeg lett volna, ha Bence nem repül át
fölötte és nem a padlón ér talajt. Nem hittünk a szemünknek, és
már ott azon nyomban úgy döntöttünk, hogy Jánoshalmáról be kell
járnia Kiskunhalasra, ahol atlétikai edzéseket is tartanak.”
„Több mint két éven át, télen-nyáron naponta buszozott 20 kilométert oda, majd vissza, és hogy ne éhgyomorral induljon el, az
édesanyja az iskolába vitte az ebédjét, amit Bence óra közben az
utolsó padban ülve fogyasztott el. Egyetlen edzést sem hagyott ki,
egyszer sem késett el, a szorgalmával olykor csak az almaszedésnél volt kisebb gond. Ha azzal fenyegettem, hogy ha nem húz bele,
akkor nem mehet edzésre, azonnal rákapcsolt, és úgy kellett órákkal később leállítani” – mesélt Halász Bence gyermekkoráról az
SzPress Hírszolgálatnak Halász Tamás, Bence édesapja.
Költözés 311 kilométerre
Tizennégy és féléves koráig a kőműves szakmából élő Míg
György tanította az atlétikai egyszeregyére a tanulékony és szorgalmas Bencét. Autodidakta mesterének ugyan nem volt edzői
oklevele, volt viszont kiváló érzéke az atlétikai mozgások – nem
kizárólag a dobások – tanításához. Az eredmények a nevelőedzőt
igazolták.
„Sajnos az is kiderült, hogy sem a városnak, sem a klubnak nincs
pénze a tehetséggondozásra, telente súlyemelőterem kibérlésére,
idény közben pedig a fiatal atléták versenyeztetésére. Mi, szülők
finanszíroztunk szinte mindent, még a nevezési díjakat is mi fizettük be, miközben Míg Gyuri egy fillért sem kapott az edzői munkájáért. Vettünk egy mély levegőt az asszonnyal, rábeszéltük Bencét
arra, hogy ha sportolóként vinni akarja valamire, akkor a szombathelyi Dobó SE versenyzői között van helye. Nem a szomszédba vittük, hanem Jánoshalmáról Szombathelyre, tőlünk 311 kilométerre.”
„Húzta is a fiú az orrát, még szerencse, hogy Gergő, a bátyja
hajlandó volt vele menni és egy évig a segítségére lenni. Marika,
a párom minden hétvégén vonatra ült, Szombathelyen rendbe tette a háztartást, aztán fordult is vissza. Ebbe gyorsan bele is fáradt,
ezért döntöttünk úgy, hogy veszünk egy kis lakást Szombathelyen,
anya és fia ott rendezkedjen be. Feleségem kapott egy fejlesztő tanítói állást, miközben Bence a városban lett egyetemista. Ők
ott, én itt, ez most a házirend. és ez a sorsa azoknak a családoknak, akik áldozatot vállalnak a sportoló csemetéjükért. Ezért olyan
büszkék és boldogok, ha kikel a vetés, a fiúkból nagy és eredményes sportoló lesz.”
Fejére húzta a párnát
Halász Tamás a szurkolásnak egy egészen különleges módját
választotta csütörtökön este, miközben a fia a világbajnoki döntőben szerepelt.
„Bevallom, tiszta ideg vagyok, ha a fiú a dobökörbe áll, mert
tudom, hogy hajlamos elizgulni néhány versenyét. Lefeküdtem
az ágyamba, a fejemre húztam a párnát, és csak a közvetítés hangját hallgattam. Így jobban éreztem magamat, és csak
akkor bújtam ki a fedezékből, amikor a riporter végre bemondta, hogy a bronzérmet már nem lehet elvenni Bencétől. A feleségemet és Bálintot, a középső fiamat más fából faragták. Ők
már régen lefoglalták a repülőjegyüket Tokióba és minden mást
biztosítottak maguknak, hogy jövő nyáron az olimpiai stadionban
szurkolhassanak családunk büszkeségének” – mondta befejezésül a büszke édesapa.
Szalay Péter/SzPress Sporthírszolgálat

Jánoshalmán,
Orcy utca
72 alatti
háromszobás
CSALÁDI HÁZ
ELADÓ!
NAGY KERTTEL,
MELLÉKÉPÜLETEKKEL.
GAZDÁLKODÁSRA
KIVÁLÓAN ALKALMAS.

Gázfűtés, füdőszoba van,
szennyvíz rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414

BOR
A MINDENNAPOKRA!

JÁNOSHALMI
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Rendőrségi hírek

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

A Btk. (2012. évi C. tv) 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b. pont bc. alpontja szerint minősülő szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult N. Z. jánoshalmai lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes
ellen, aki 2019.11.22 napon 06:00 és 17:00 közötti időben 6440 Jánoshalma, Béke téren a buszmegállóban lévő kerékpártárolóban lezárt állapotban
elhelyezett fekete szürke színű Cruzer kerékpárját eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár: 25.000 Ft.
A Rendőrőrs Jánoshalma körzeti megbízottja gyors intézkedésének
köszönhetően, az eltulajdonított kerékpár lefoglalásra, majd a sértettnek
visszaadásra került. A cselekmény elkövetésével K. Zs. jánoshalmi lakos
megalapozottan gyanúsítható.

Drogprevenciós előadás
középiskolásoknak

A szakemberek elmondása szerint az iskolákban kevés lehetőség
nyílik olyan drog prevenciós tevékenységek megvalósítására, ami
eredményesen tudná tájékoztatni a 12-16 éveseket a drogok használatáról, azok veszélyeiről.
Az Integrált térségi gyermekprogramok (GYEP) pályázat újszerű, modern megközelítésű módon kívánt a drogprevenciós tevékenységben segíteni. 2019. november 25. napján színházi előadás
került megrendezésre a jánoshalmi középiskolások részére a drogfogyasztás hatásairól és következményeiről.
A budapesti székhelyű Hadart Színház a Webáruház című darab-

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
NE HAGYJA MAGÁT MEGLOPNI!
——Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
——Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
——Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
——Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
——Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
——A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hivatal

alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kérjék el tőlük!
——A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén sem visznek pénzt a fogyasztóknak.
——Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják a Kiskunhalasi
Rendőrkapitányságot!
——06-77/423-255; 107; 112

Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csalóknak helyi
lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől különböző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat egyáltalán nem, vagy csak ros�sz minőségben kapták meg, illetve esetenként nem a várt tárgy volt a csomagban.
A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással megkapják a
hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény akkor szokott előfordulni,
hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a csomagban, vagy nem a várt
minőségű a termék.
Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen
vásárlásoknál, részesítsék előnyben a biztonságos web áruházakat, vagy
magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan portált válasszanak,
ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető!

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- 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

HUNYADI NÉPE

Jánoshalma Város Önkormányzatának
lapja
Megjelenik: havonta
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

ban a színház eszközeivel próbálja megmutatni, hogy milyen
veszélyeket rejt magában már a gondolat is, és miért kell kategorikusan ellenállni, és elutasítani mindenfajta tudatmódosító használatát. A darabot fiatalok játsszák, akik közelebb állnak korban is a
célközönséghez, mint például a tanáraik, vagy a szüleik. A Webáruház mai tizenhárom-tizennégy éves fiúk-lányok nagyon is hihető történetét mutatja be, melynek középpontjában a tudatmódosító szerekkel való megismerkedés, majd üzletelés, valamint a körvonalazatlan személyiséget, illetve a kamasz szervezetet fizikailag
romboló függőség kialakulása áll.
Az előadás azon túl, hogy megpróbálja elrettenteni a fiatalokat,
módot ad egy komoly beszélgetésre, ahol a látottak alapján kielemezhetik és megbeszélhetik a megelőzés fontosságát.

Ünnepi nyitva tartásunk!
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2020.

december 24. (kedd)
december 25. (szerda)
december 26. (csütörtök)
december 27 (péntek)
december 28 (szombat)
december 29 (vasárnap)
december 30 (hétfő)
december 31 (kedd)
január 1-6-ig

10 – 12:30
ZÁRVA
ZÁRVA
10 – 24-ig
10 – 24-ig
10 – 24-ig
ZÁRVA
10 – 17-ig
ZÁRVA

Nyitás 2020. január 7
(kedd) 10 órakor
Minden kedves vendégünknek
békés, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

A drogprevenciós előadás az EFOP-1.4.2-162016-00020 azonosítószámú „Együtt
Könnyebb” komplex prevenciós és
társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen
című projekt keretein belül valósul meg

90. születésnapján
sok szeretettel köszöntjük

RACSMÁNY FERENCNÉ-t
kívánunk sok örömet,
boldogságot, jó egészséget
menye-lánya: Angi, unokái és párjaik:
Zoli, Eszter Zsuzsi, Joppe
dédunokái: Vivi, Zsófi, Lilla; Emma Lara,

O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
Mindent egy helyen?
Milka táblás csokoládé 90-100 g
Wiener Extra kávé 250 g
UHT tej 1/1 1,5%
Eduscho Dupla kávé 250 g

265.– Ft/db 2650-2940 Ft/kg
349.– Ft/db
1396 Ft/kg
149.– Ft/l
349.– Ft/db
1396 Ft/kg

Az akció 2019. december 1-től december 24-ig,
valamint a készlet erejéig tart!

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

Kedves Vásárlóinknak boldog karácsonyt kívánunk!
Petróczky Ferenc

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

Anyak önyv i hír ek

2019. november hónapban
született:

Horváth Adél Zejla ( Anyja neve: Kurucz
Mária Ramóna), Burai Hunor Kristóf (a.n.:
Nagy Enikő), Kolompár Róbert Noel (a.n.:
Kolompár Noémi), Kerekes Miron Dániel (a.n.: Kolompár Diána), Burai László
Sándor (a.n.: Burai Viktória), Gróf Nándor (a.n.: Maruzsa Nikolett), Gulyás Olivér (a.n.: Kerekes Katalin Tímea), Zsíros
Petra (a.n.: Barna Anett), Csima Teodóra

(a.n.: Dr Barna Brigitta)

házasságot kötött:
2019. október hónapban
(Kecskeméten)
Csik Pál és Kovács Viola

2019. november hónapban
Somogyi Viktória – Faddi Tamás
Stefánovics Eszter – Apjok János
Kozma Rita – Turcsik István

