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2017. december 1-én jelenik meg 

Lapzártakor érkezett!

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2017. novem-
ber 1-én az esti órákban, életének 56. évében elhunyt 
Rittgasszer János, a Hunyadi János Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatója. Temetéséről később intézkednek. 

1849. október 6.

Október a nemzeti megemlékezések hónapja. 1849. október 6-án Ara-
don kivégezték a magyar honvédsereg tizenhárom tábornokát. Erre emlé-
kezve az idei Országzászló téri koszorúzást követően a műsort a Szent 
Anna Katolikus Iskola közel hatvan tanulója adta az Imre Zoltán Művelő-
dési Központban. A diákok versekkel, táncos elemekkel és dalokkal emel-
ték az ünnepség színvonalát. 

folytatás a 3. oldalon ►►► 

1956. október 23.

Az évforduló alkalmából  gondolatban visszamentünk több mint fél 
évszázadot az időben. A magyar történelem egyik jelentős eseményé-
re emlékeztünk, ami 1956. október 23-án kezdődött. Ez az ünnep magá-
ba sűríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire vágyott, amit magá-
nak követelt. Ez az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hősiességnek, taní-
tás pedig arról a nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és 
közösségi áldozatok között született meg.

folytatás a 3. oldalon ►►► 

Az ifjúság védőszentje

Programelőzetes 
November 4-én két esemény is lesz. 

16 órakor a Szent Anna templomban Színorgona jóté-
konysági hangverseny lesz.

17 órakor Mécses gyújtás  az 1956-os emlékműnél, ahol 
Kissné Szobonya Csilla tart megemlékezést. 

Szent Imre hercegre, a magyar ifjúság védőszentjére emlékezünk ünne-
pén, november 5-én. „A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, 
mint a cédrus a Libanonról (Zsolt 91,13), Szent Istvántól, Magyar-
ország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve 
ragyogóan tündökölt”– olvasható Szent Imre 1110-ből származó legen-
dájában. Imre herceg neveltetésére nagy gondot fordítottak: oktatását 
1015-ben Gellért püspök vette át. Hét éven keresztül tanította Imre herce-
get latinra, elvégeztette vele a kor legmagasabb iskolai fokozatait; a tudo-
mányok mellett a vallásba, valamint a papi élet rejtelmeibe is beavatta. 
Tizenöt éves korától atyja mellett nevelkedett, ahol az államirányítás tudo-
mányát, a hadvezérséget, a diplomáciát sajátította el. Hozzá íródtak az 
Intelmek. Az 1020-as évek végén elfoglalta a trónörökös hercegeket megil-
lető bihari dukátust, és apja rábízta a királyi sereg parancsnokságát is. Imre 
herceg 1031. szeptember 2-án halt meg, miután vadászat közben egy vad-
kan megsebezte, valószínűleg a bihari Igfon-erdőben. VII. Gergely pápa 
Szent László király uralkodása idején, 1083. november 4-én István királlyal 
és Gellért püspökkel együtt avatta szentté Imre herceget. Az ifjúság szá-
mára példa, ahogy mindent megtett testi-lelki-szellemi fejlődéséért, megtett 
azért, hogy a magyarok királya lehessen. Király nem lett, de égi segítője az 
ifjúságnak igen. Imádkozzunk vele együtt az ifjúságért, hogy mindent meg-
tegyen testi-leki-szellemi fejlődéséért. 

Sándor atya

Október a megemlékezések hónapja

November elseje mindenszentek ünnepe, november másodika a halot-
tak napja a keresztény világban. Mindenszentek a katolikus egyházban az 
összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlé-
keznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből 
az elhunytakról való megemlékezéssé.

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe teszik, virággal 
díszítik a sírokat, és gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye 
az örök világosságot jelképezi

Halottainkra emlékeztünk

Állapolgársági esütétel

Október 26-án Czeller Zoltán polgármester előtt két délvidéki honfitár-
sunk, Mezei László és a felesége Mezei Rozália született Lénárd Rozá-
lia tett állampolgársági esküt. A férj már egyszer volt magyar állampolgár 
néhány évig a második világháború alatt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1cia
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A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület „Mindentudás Egyeteme” előadás soro-
zatának keretében a „Caporettói áttörés” centenáriuma alkalmából a Bem József 
Honvéd Nyugdíjas Egyesület Doberdón és az Isonzó völgyében tett májusi kirán-
dulásáról tartott előadást az egyesület elnöke Györgypál Csaba nyá. alezredes. 
A kirándulásról a Hunyadi Népe júniusi számában bővebb tudósítás is olvasható.

Az előadást Sere Mihály a HKKE elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a nagy szá-
mú érdeklődőt, külön kiemelve a kiskunhalasi „Kuruc Vitézek Nyugállományú-
ak Klubja” honvéd egyesület részéről megjelenteket. Megnyitójában kitért arra is, 
hogy ez a bemutató az új előadóteremben az első előadás, és egyben megkö-
szönte a jelenlévő Czeller Zoltán polgármester úrnak a terem kialakításához nyúj-
tott önkormányzati támogatást.

Az előadás „Power Point” felhasználásával részletesen bemutatta a kirándu-
lás során meglátogatott I. világháborús temetőket, emlékműveket. Méltatta, hogy 
mint az olaszok mint a szlovénok sokat tesznek ezen temetők, emlékművek fenn-
tartásáért, megóvásáért. 

Az előadás során a tizenkét ISONZÓI csatából a VI. csata a „Doberdói” és a 
XII. csata a „Caporettói áttörés” eseményei részletesebben is kiemelésre kerül-
tek. Az előadást a csataterek, a kavernák – hegyoldalba vájt nagyméretű bunke-
rek az élő erő és technikai eszközök és anyagok védelmére – bemutatása során 

harci zajok tették érdekessé. 
Egy olasz dal elhangzása bemutatta, hogy Doberdónál vívott harcok az ott 

elszenvedett nagy veszteségek az olaszok számára is igen emlékezetes maradt.
A „Kimegyek a doberdói harctérre” elhangzása alatt vetített mondatok az előa-

dás hallgatóságára is nagy hatással voltak.
„ Ma már gyom és feledés takarja a nagy háború emlékeit. A gyalogosok dró-

takadállyal védett lövészárkai turisztikai látványossággá szelidültek, az elsimult 
sírhalmokon virág nő, a sírköveket lassan elmorzsolja az idő, a kőtáblákat moha 
fedi, a feliratok olvashatatlanná válnak. De most még láthatók és tudnak szólni baj-
társiasságról, szülői fájdalomról, az utókor feledékenységéről és a ma élők fele-
lősségéről. Ha az idő és a hálátlan nemtörődömség miatt a sírkövek végveszély-
be kerülnek, kiabálni fognak.  

KERESSÜK FEL EZEKET A KÖVEKET, HALLJUK MEG SZAVUKAT, ÉS 
ÉBREDJÜNK RÁ FELELŐSSÉGÜNKRE!!!”

 Végezetül az előadó stilusosan szlovénül, olaszul és magyarul köszönte meg 
a hallgatóság figyelmét.

GYPCS

Megemlékezés és 
„Idősek világnapja” 

Bernáth Zoltán 1898-
ban Kunszentmiklóson 
született. Az I. világ-
háborúban többszörö-
sen kitüntették. 1920-
ban költözött Jánoshal-
mára az akkori János-
halmi Újság munkatár-
sa lett. 1923-ban azon-
ban saját lapot alapí-
tott: a Felső-Bácskát, 
amely a megcsonkított 
Bács-Bodrog megye 
legjelentősebb regioná-
lis lapja lett. Helyi híranyagával Jánoshal-
mától Bácsalmáson át Bajáig hetente két-
szer is jelentkezett. Mind személyében, 
mint újságjával jelentős részt vállalt a fel-
ső-bácskai lakosság, de főként Jánoshalma 
kultúrájának emelésében. Az újság 1944 

nyarán, a német 
megszállás idején, 
mint ellenzéki újság 
szűnt meg. (Fia, 
Dr. Bernáth Zoltán 
1991-ben indította 
újra a lapot.) Ber-
náth a II. világhábo-
rú végén ismét kato-
na lett, majd 1947 
nyaráig orosz hadi-
fogoly. Hazatéré-
se után koncepci-
ós per folyt ellene, 

10 hónapra börtönbe zárták. Szabadulása 
után Budapesten nyomdai korrektori mun-
kákat vállalt. 1975-ben Jánoshalmán hunyt 
el. Emlékét a róla elnevezett Bernáth Zol-
tán utca őrzi. Háza, nyomdája annak idején 
ebben a utcában volt. 

Előtérben a helyi értékek
Bernáth Zoltán életútja

Október 7-én egykori alakulatukra és 
bajtársaikra történő megemlékezésre az 
Imre Zoltán Művelődési Központ falán elhe-
lyezett emléktáblánál gyülekeztek a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesülettagjai.  

A megjelenteket az egyesület elnöke 
Györgypál Csaba nyá. alezredes köszön-
tötte, majd koszorúk elhelyezésére került 
sor.

Az Önkormányzat nevében Czeller Zol-
tán polgármester, az egyesület részéről 
Györgypál alezredes koszorúzott. 

A rendezvény a „Diákotthonban” folyta-

tódott. Az „Idősek Világnapja” alkalmából 
az egyesület elnöke megnyitóját követő-
en Czeller Zoltán polgármester köszöntöt-
te az idősöket. A köszöntő után az egye-
sület elnöke a vezetőség nevében egy-egy 
szerény ajándékkal lepte meg a rendez-
vény két legidősebb résztvevőjét Dr. Hőnig 
Ferencnét – Manyika nénit – és Oszlár Béla 
nyá. őrnagyot aki a napokban lett dédpapa. 

A „csípősen” jóízű ebéd elfogyasztását 
baráti beszélgetés követte.

GYPCS

Meghívás ünneplésre 

Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben, éljünk mi egymás mel-

lett.
Fogd meg hát kezemet, és én veled megyek,
Reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.

Ezért a találkozásért, amely a házasságban vált véglegessé, hívjuk 
közös hálaadásra november 26-án,vasárnap, a 10 órás szentmisére jubi-
láló testvéreinket, akik 5,10,15…25…30..50 stb. évvel ezelőtt kötöttek 
egyházi házasságot. Kérjük, jelezzék a plébánia irodájában részvételi 
szándékukat személyesen vagy a 77/401-048 telefonszámon.

Sándor atya plébános

Jánoshalma egykoron...

Megemlékezés a 
 „Caporettói áttörés” 100. évfordulójáról.

Balázs Péter 31 éves, szülei, családja generációkra visszamenőleg itt élt Jánoshalmán, illetve Kecskésben. Tíz éve kezdte el a helytör-
téneti gyűjtést. Balázs Péter így vall magáról:  31 éves vagyok. Jánoshalmán születtem. Családom generációkon át élt Jánoshalmán és 
környéken. Helytörténeti gyűjtést tíz éve kezdtem el képeslapokkal, majd folyamatosan bővülő iratokkal, szódás üvegekkel, egyéb János-
halmához köthető tárgyakkal. Négy éve kezdtem el a facebookon egy saját oldalt amolyan virtuális múzeumként, melynek neve János-
halma egykoron. Tavalyi év során egy igényes kiadványhoz is adhattam adatot ez a Jánoshalma anno... kiadvány.

Péter célja, hogy egy saját önálló, állandó kiállítást csináljon, amit a városnak adományoz. Az október 23-án megnyílt kiállítása négy 
napig volt látható.

2017.10. 02.
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INTEGRÁLT TÉRSÉGI GYERMEKPROGRAMOK A JÁNOSHALMI JÁRÁSBAN

A Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., 
mint konzorciumi partner az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” elnevezésű projekt kere-
tében 500 millió Forint 100%-os mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt tevékenységek a János-
halmi járás öt településén – Jánoshalmán, Mélykúton, Borotán, Rémen és Kéleshalmán – valósulnak meg.  

A projekt címe: „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység 
ellen.

A projekt célja, hogy a tevékenységek a helyi igényekre és szükségletekre alapozva a család és gyermekjóléti központok 
szolgáltatásait bővítésék és egészítsék ki.  A tevékenységek között szerepel az ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás, az 
egészségtudatos életmód elterjesztése a prevenciós tevékenységek keretében, a szegregátum területén elhelyezkedő Közös-
ségi Ház területén élők számára programok szervezése, valamint a szakemberek számának növelése a járásban. A megvaló-
sítandó programok között szerepel még az iskolai szünetekben és hétvégéken szervezett szabadidős és fejlesztő programok, 
mint a nyári napközi, családok számára szervezett bentlakásos nyári tábor, pályaválasztási tanácsadás a gyermekek és 
ifjúsági korosztály számára, de fontos szerep jut a járási szakemberek együttműködésének és képzésének a támogatására is.

A fejlesztés eredményeként mérséklődhet a gyermekeket sújtó nélkülözés, növekedhet az iskolaérett gyermekek száma, 
javulhatnak a járásban a gyerekek továbbtanulási mutatói, csökkenhet az iskolai lemorzsolódás aránya. Kiemelt fontosságú 
továbbá a projekt keretében egészségtudatos életmód elterjesztése a résztvevők körében.

A beruházásnak köszönhetően a pályázat 5 szakterületi koordinátor, 8 szakmai munkatárs, és 4 szakmai asszisztens számára 
tud munkahelyet biztosítani.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017.10.02.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2022.09. 30.

A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósul meg.
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1956. október 23.
◄◄◄ folytatás az 1. oldalról
A hagyományoktól eltérően, az idén az időjárásra tekintettel a közterüle-

teken az emlékhelyeknél – a Polgármesteri Hivatalnál, Dr. Szobonya Zol-
tán. az  56-os Hősi Emlékműnél és a Plébániánál Mindszenty József emlék-
táblájánál  csak koszorúzás volt.

 A helyekhez kapcsolódó ünnepi megemlékezésekre az Imre Zoltán 
Művelődési Központban került sor. 

Elsőként Jánoshalma mártír halált halt egykori jegyzőjének, Dr. Szobo-
nya Zoltánnak lánya, Kissné Szobonya Csilla emlékezett az 1956-os forra-
dalom jánoshalmi eseményeire.

Őt követően Csizovszki László, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségé-
nek Jánoshalmi Csoportjának elnöke emlékezett meg Mindszenty József 
bíborosról, az egyház és a rákosi diktatúra közötti konfliktusról. 

A megemlékezések után  Czeller Zoltán polgármester úr, mondta el 
ünnepi beszédét. Ebből idézünk fel néhány gondolatot

A mai napon az emlékezésnek és az emlékeztetésnek összetett a kül-
detése: emlékezni és emlékeztetni kell nemzetünk polgárait arra, hogy mi 
történt azokkal az emberekkel Magyarországon, akik a szovjet megszál-
lást követően hazánk szabadságát, függetlenségét tartották mindennél fon-
tosabbnak és ezért megverték, bebörtönözték, internálták, kitelepítették, 
kivégezték, agyonverték a „reakciósnak” megbélyegzett, a „népi demokrá-
ciára veszélyesnek” tartott embereket, családokat.

Beszéljünk róla! Minél többször beszélni kell róla, hogy mindenkihez 
eljussanak a történetek, a mindennapi emberek történetei, akik hősökké 
váltak azáltal, hogy kiálltak embertársaikért, a hazájukért egy nehéz kor-
ban. 

Ők bízták ránk, hogy mondjuk el mindezt. Diákok, akik az utolsó szó 
jogán verset szavaltak a bíráknak, mint Matók Leó, aki tizenhat napig egy 
utolsó anyai csókért megtagadta a táplálkozást; a szadista őrök játéká-
ból hatszor próbaakasztásra cipelt, haláláig bátor Laci; Rajkai Gábor, aki 
a siralomházban hangosan és csodálatosan Villonnak „Az akasztott ember 
balladája” című versét szavalta. 22 éves volt, másnap kivégezték. Varga 
Modesztó, aki feleségének szembesítéskor csak azt mondta: „Ne feledj 
bennünket Drágám, fenn úgyis találkozunk!”. Az apák és fiúk, akik maguk-
ra akarták vállalni a halált a másik helyett, testvérek, akik közül az idő-
sebb tudta, hogy végig kell néznie öccse akasztását, anyák, akik a sétá-
kon aggódva kutatták, vajon feltűnik-e még a siralomház ablakában szülöt-
tük sápadt arca?

Ránk bízták, hogy mondjuk el! Óvni akarták a világot, hogy meg ne 
ismétlődjék az ártatlanok szenvedése, hogy példa legyen a kételkedőknek, 
hogy mi, az utódok megtudjuk, voltak, akik a hitükért, meggyőződésükért 
a legsúlyosabb krisztusi áldozatra is hajlandók voltak! Az életüket adták…

És itt maradtak apák és anyák nélkül a gyermekek. Vagy ismerték apá-
ikat, anyáikat, vagy már nem ismerhették meg, mert a diktatúra elvet-
te tőlük. Hatvári Hugó volt rab visszaemlékezéséből idéznék pár monda-
tot ezzel kapcsolatban, akit halálraítéltek, de végül az ítéletet nem hajtot-
ták végre. Így emlékezik: „A Gyűjtőfogház falán emléktáblát avattunk. Amint 
ott álltunk és beszélgettünk, érdeklődtünk volt cellatársakról, egyszer csak 
egy hölgy megszólalt mögöttem és azt kérdezte, hogy „Ki ismerte Kalo-
tai Gézát?” Éppen az én hátam mögött. Kalotai Géza volt az a személy, 
akivel annak idején együtt voltam a fogház egy cellájában, 1953. augusz-
tus 18-án végezték ki kémkedés vádjával, 28 éves volt. Megfordultam és 
nyomban feleltem, hogy én ismertem. Halkan, rezzenéstelenül érdeklődött 
tovább a hölgy, hogy igaz, hogy megzavarodott? Így, egyből, hirtelen. Tud-
tam, hogy Géza letartóztatásakor már áldott állapotban volt a felesége. 
Decemberben kellett, hogy megszülessen a gyermek. De a kérdésre felel-
ve így folytattam: „Nézze, mindegyikünknek nehéz volt. Egyik jobban tud-
ta viselni, a másik kevésbé. És hát őneki nagyon nehéz volt, mert a felesé-
ge akkor volt terhes. A nő ugyanolyan csendesen, ahogy a kérdést feltet-
te, megszólalt megint: „Én vagyok … én voltam a felesége.” Vannak pilla-
natok, amikor a szavak tehetetlenül himbálódznak két ember között. Ez a 
perc ilyen volt. Kifejezhetetlen. Az asszony mellől előlépett egy fiatalember. 
Mintha csak Gézát láttam volna. Ekképpen szólalt meg: „Én meg az a fiú 
vagyok, aki akkor született.”

A Rákosi diktatúra borzalmait követően 1956 októbere valami csodálatos 
dolgot hozott nemcsak Budapesten, hanem az egész országban. Megmoz-
dult minden és mindenki, hogy november 4-én újra a szovjet harckocsiké 
legyen a főszerep és egy újabb megszállásé. Ezt követően a véres megtor-
lás sem hiányzott, sőt évekig, évtizedekig eltartott. 

Kivégzések, börtönbüntetések, közbiztonsági őrizet, verések, elbocsá-
tások és az elvándorlás következett. A forradalom egyik nem mindenna-
pi embere, de mindennapi hőse volt dr. Szobonya Zoltán is, akit 59 évvel 
ezelőtt végeztek ki a kecskeméti börtön falai között. A mélykúti és jánoshal-
mai forradalmi események vezetőjét 1957 februárjában tartóztatták le és 
Kecskeméten, a Lengyel Zoltán bíró vezette tanács 1957 szeptemberében 
halálra ítélte a „demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezke-
dés kezdeményezése és vezetésének büntette” miatt. A Legfelsőbb Bíró-

ság Mecsér József elnökletével az első fokú ítéletet helybenhagyta. 1958. 
szeptember 29-én 6.30-kor az ítéletet végrehajtották. 

A mondandómat azokkal a sorokkal fejezem be, amelyeket Pap Béla 
református lelkész mondott Földváry-Boér Elemér temetésén, aki a recs-
ki kényszermunkatábort megjárta, majd 1956. október 24-én halálos lövést 
kapott a rádiónál. „Véretekkel történelmet írtatok, halálotok nemcsak egy 
nemzedéket, egy nemzetet, de az egész emberiséget figyelmezteti: Van-
nak eszmék, amelyek nélkül nem élet az élet, és amelyekért nem drága 
a halál. Nem siratunk, áldunk Benneteket: „A ti neveitek fel vannak írva a 
mennyben.” Ámen.”

Polgármester úr ünnepi szavai, után az FM Agrár-szakképző iskola 11 E, 
11. K és a beugró 10. K osztályos diákjai magas színvonalú ünnepi műsora 
következett  Köszönet érte  Berta László, Magy Andrásné Mészáros, Sári 
Éva tanárnőknek a felkészítésért, Whiteman Frits János a hangosításért 
és a fénytechnikáért és Balaton Renátának a vérpiros ruháért  Munkájukat 
Czeller Zoltán ajándékkal köszönte meg. 

Az ünnepi műsor után kitüntető címek átadására került sor. 

Kitüntetések
Halász Bence Jánoshalma Sportjáért 

kitüntetést kapta, aki az augusztus 20-i ünne-
pi testületi ülésen nem tudott jelen lenni, mert 
a nyári nemzetközi Universiadén Tajpejben 15 
magyar induló között képviselte hazánkat. Ezért 
az október 23-dikai ünnepségen vette át az elis-
merést.
Halász Bence Kiskunhalason született 1997-ben. 
Gyermekkorát Jánoshalmán töltötte. Kezdetben Kis-
kunhalason, a Ganzair egyesületben készült Míg 
György kezei alatt. Azonban 14 évesen nehéz döntés 
elé kényszerült. A klub megszűnése miatt vagy abba-

hagyja az atlétikát, vagy távol otthonától folytatja tovább. Tehetsége, adottságai miatt 
az utóbbi mellett döntött. Így került 2012-ben Szombathelyre, a Dobó SE-ben. Csil-
laga onnantól kezdve meredeken ívelt felfelé. Eleinte csak hazai versenyeken indult, 
később pedig már komoly nemzetközi sikereket is elért. Mind, Bence, mind a családja 
óriási áldozatot hozott annak érdekében, hogy az otthonától 300 km-re lévő városban 
éljen, sportoljon. Eleinte bátyja, Gergő lakott vele, később pedig édesanyja, aki a tá-
voli városban talált tanítói állást. Sokra hivatott pályafutása jó példája a lemondásnak, 
a családi összetartozásnak, a kitartásnak, az akarat diadalának. Kiváló példakép egy 

kisváros fiatalja előtt, hogyan lehet a nehézségek ellenére is, a jó utat választani. 
Főbb sikerei:
2013-ban az Ifjúsági Világbajnokságon 7. helyet szerzett, majd az Európai Ifjúsági és 
Olimpiai Fesztiválon aranyérmes lett kalapácsvetésben és diszkoszvetésben
2014-ben az Ifjúsági Olimpián Kínában ezüstérmet szerzett kalapácsvetésben
2015-ben Svédországban junior európai bajnokságon aranyérmet nyert kalapácsve-
tésben, Európa Bajnoki csúccsal.
2016-ban Lengyelországban a Junior Atlétikai Világbajnokságon szintén aranyérmet 
szerzett. 
2016-ban az év legjobb utánpótlás-sportolójának választották.
Idén, 2017-ben megdöntötte saját rekordját, ezzel jogot szerzett a Londoni VB- való 
indulásra, ahol 11. helyezést ért el.

25 év Jánoshalma Városért Emlék-
plakettet kapott Pető Zoltán, vállalkozó.
Jánoshalmán született, családjával Jánoshalmán te-
lepedett le, itt alapította családi vállalkozásait. Több, 
úttörőnek számító kezdeményezést indított el János-
halmán, mint a házhoz szállítási szolgáltatás, melynek 
keretében az állatok takarmányozására használt táp, 
és a gázpalackok kiszállítása történt a város egész 
területén. Meg kell említeni az ékszerüzlet indítását 
is, hiszen az 1930-as évek óta nem volt ilyen önálló 
üzlet városunkban, mint ahogy horgászbolt sem, amit 
szintén ő nyitott meg. Tevékenységét mindenki ismeri, 
és elismeri városunkban. Pető Zoltán az elmúlt 25 év 

tevékenységéről így nyilatkozott:
„1991 április 1-én gurult ki az első gázpalack általam a jánoshalmi utcákra és kezde-
tét vette a mai napig működő és bővülő egyéni vállalkozásom. Közel 10 évig magam 
tevékenykedtem, mára pedig már 15 főre emelkedett a kereskedelmi egységeimben 
dolgozók száma. 
Mindig fontosnak tartottam és tartom lakóhelyem, Jánoshalma közéletének, sportjá-
nak, kulturális életének támogatását, amiket erőmtől telhetően segíteni szoktam és 
fogom továbbra is.”

Huszár Imre 30 év Jánoshalma Városért 
Emlékplakettet kapott 
2017. aug. 27-én vonult nyugdíjba 49 év és 8 nap után. 
A munkát 1968.aug 1 én kezdte a helyi ÁFÉSZ-nél. Ka-
tonának 1977 októberében vonult be, ahol egészség-
ügyi katona lett. Innen ered az egészségügyhöz való 
kötődése. Mint egészségügyi tiszthelyettes szerelt le. 
Az Országos Mentőszolgálathoz 1986 május 12-én 
került, ahol 3 év képzés után, mint mentő szakápoló 
dolgozott. A különböző kompetenciák megszerzése 
után ESET majd ROHAM kocsin teljesített szolgálatot, 
közben szolgálat vezetőként, -ami a mai mentésirá-
nyítónak felel meg- dolgozott a megszűnéséig. Miután 

elsősegély oktatói képzést szerzett, a helyi mezőgazdasági középiskolában oktatott 
elsősegély tantárgyat.
A jánoshalmi mentőállomás létesítése évek óta szívügye volt. Az alapkő letétele után 
a létesítmény megnyitásig aktívan vett részt a szervezésben. 
Ezért a tevékenységéért, valamint a mentőszolgálatnál eltöltött 30 év munkájának 
elismeréseként 2015 május 10-én főigazgatói dicséretben részesült. Nyugdíjazása 
után is a Kiskunhalasi Mentő Alapítvány alelnökeként tevékenykedik, és részt vesz a 
most létrejövő jánoshalmi mentősök alapítványának megszervezésében.

Az ünnepi műsor végén Czeller Zoltán polgármester ajándékokkal 
köszönte meg a Sári Éva, Nagy Andrásné és Berta László tanárok felké-
szítő munkáját.

Ezek után a művelődési intézmény konferencia termében az érdeklő-
dők megtekinthették Balázs Péter helytörténeti gyűjtő „Jánoshalma egyko-
ron” című kiállítását.                                                                          ikor

1849 október 6.

◄◄◄folytatás az 1. oldalról

Czeller Zoltán polgármester megemlékezésében felidézte az esemé-
nyeket:

"1849. október 6-át mutatta a naptár… A felkelő őszi nap még nem sok-
kal emelkedett a láthatár fölé. A végtelenbe nyújtózkodó síkságból kimagas-
ló aradi vár falánál reggel fél hatkor a forradalmi honvédsereg négy tábor-
noka előtt sorakozott fel a 12 császári katona alkotta kivégzőosztag. Majd 
megvillant a kivégzést vezénylő osztrák tiszt kardja, sortűz csapott bele a 
kora reggel dermesztő csendjébe, s a halálra ítélt főtisztek holtan buktak a 
földre. Majd fél óra múlva kilenc tábornokot vezettek őreik az erődítmény 
mellett felállított akasztófákhoz, kötélhurkok feszültek a nyakakra, s élet-
telenül hanyatlottak alá a fejek… Így végződött be 1849. október 6-án 13 
honvédtábornok élete. Ugyanezen a napon Pesten sortűz oltotta ki az első, 
nem az uralkodónak, hanem az országgyűlésnek felelős magyar miniszter-
elnök, gróf Batthyány Lajos életét is.

Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen 
– a szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két órával a kivégzéseket 
követően tömegekben zarándokoltak a kivégzés helyére a gyászolók, akik 
sírtak, és imádkoztak.

És mi, jánoshalmiak is itt vagyunk, évről évre visszaemlékezünk nemze-
tünk hőseire, akikre emlékezzünk egy imádsággal! 

Örök, mindenható Isten! Hazánk szabadságáért és a függetlenségéért 
vívott csatákban és a harctereken elesett hős testvéreinkért könyörgünk 

most szent Fölségedhez. Te láttad Urunk küzdelmeiket, szorongatottsága-
ikat, szenvedéseiket és vérük hullását. Kegyelmedbe ajánljuk őket: Urunk 
Istenünk. Ismerd el magadéinak őket: ne emlékezzél vétkeikre, amelyekkel 
életükben megbántottak Téged. Bárhol porladjanak is csontjaik, adj nyug-
helyet nekik az örök békesség honában, és örvendeztesd meg őket szent 
színed látásával.

Kegyes Megváltónk, Urunk Jézusunk: Te mondottad: “Nagyobb szerete-
te senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért!” Akikért most 
imádkozunk, azok nem kímélték önmagukat, sőt életüket és vérüket áldoz-
ták azért a földért, amelyet a Gondviselés jelölt ki számukra, hogy ez legyen 
a mi hazánk. Tekints reájuk kegyes szemmel isteni Üdvözítőnk, és hősi 
halottainkat részesítsd drága kereszthalálod érdemeiben.

Minket pedig segíts kegyelmeddel, hogy ezt a drága vérrel szerzett és 
megvédelmezett hazát odaadóan és önfeláldozóan szeressük, és érte 
dolgozni meg ne szűnjünk. Add, hogy a hősök véréből és áldott emléké-
ből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozatosság, az istenfélelem 
és emberszeretet szelleme áradjon reánk. Add Urunk, hogy hősi halotta-
ink életáldozata és nagy magyar elődeink példája minket is lelkesítsen és 
buzdítson az igaz hazaszeretetre. Akkor bízhatunk abban, hogy magyar 
szentjeink és hősi halottaink közbenjárására tovább véded és fenntartod 
szeretett hazánkat, Magyarországot! Ámen"

A város vezetése nevében Czeller Zoltán megköszönte a katolikus isko-
la diákjainak műsorát, és a  felkészítő Nagyné Bényi Mária, Jacsóné Sza-
bó Erika, Szente Mariann és Csapóné Sarok Enikő pedagógusok munkáját.

Forradalmi hőseinkre emlékeztünk
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2017.10.26
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Faipari segédmunkás Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Fruttamista Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Kézi csomagoló Általános iskola Taskovics Tiborné Jánoshalma megegyezés szerint
Keltető üzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 161.000 – 180.000,-Ft
Sertéstelepi gondozó Általános iskola Alma Malacfarm Kft. Kiskunhalas megegyezés szerint
Udvaros Általános iskola, szakmunkásképző Vertikális Kft. Jánoshalma 127.500,-Ft
Faipari segédmunkás Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma 140.000 – 165.000,-Ft
Szakács Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Konyhai kisegítő Általános iskola Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Műszaki-cikk eladó Szakmunkásképző Műszaki Digitál Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Hentes és mészáros Szakmunkásképző Borotai Sertéshús Zrt. Borota 180.000 - 
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 178.000 – 200.000 Ft

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

Kérjük a munkáltatókat, jelentsék be munkaerő igényüket  
a Foglalkoztatási Osztályon, segíteni szeretnénk az állások betöltésében! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

Felkészítés a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi 
Bizottság munkacsoport tagjai számára 

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottságnak legfontosabb felada-
ta a jánoshalmi járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi 
felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. 
A Bizottság három munkacsoportja, Honvédelmi, Katasztrófavédelmi és 
Vezetést támogató Munkacsoport tagok számára 2017. október 16-án déle-
lőtt oktatást tartott a Bizottság honvédelmi és katasztrófa védelmi elnökhe-
lyettese Lénárt András t alezredes és Kiss Zoltán tű. alezredes.  A munka-
csoportokba tagokat delegálnak a járás településeinek önkormányzatai, a 
munkában részt vesznek a Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai. A mun-
katársak felkészítése évente megtörténik. 

Ezen a napon délután tartotta őszi ülését a Jánoshalma Járási Helyi 
Védelmi Bizottság. 

Az ülésen beszámoló hangzott el a Helyi Védelmi Bizottság két ülése 
között történt, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, módosítot-

ták a Helyi Védelmi Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, beszá-
moltak a katasztrófa védelem területén végzett ez évi feladatokról és tájé-
koztattak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről. Tájékoztatót tartot-
tak a vízelvezető rendszerek állapotáról, a térséget érintő migrációs folya-
matokról, a járás közbiztonsági helyzetéről valamint a járás humán egész-
ségügyi helyzetéről.  Bemutatásra került a honvédelmi katasztrófavédel-
mi rendszer. 

A HVB ülésén a részt vett a tagok mindegyike, jelen voltak a térség pol-
gármesterei, fontos napirendek megtárgyalására került sor, a tanácskozás 
eredményes volt.  Várhatóan 2017. évben már újabb tervezett HVB ülés-
re nem kerül sor. 

Jánoshalma, 2017-10-16.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna Helyi Védelmi Bizottság elnöke 

Miben segíthet a Jánoshalmi Járási Hivatal a gazdáknak?

Az Agrárgazdasági Kamara 2017. szeptember 27-én Jánoshalmán tar-
tott rendezvényén Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának vezetője tájékoztatást adott 
arról a hivatal miben tudja segíteni a gazdákat.  Vázlatosan a következők-
ről beszélhetünk:  

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 
Kormányablak Osztálya mintegy 1600 ügytípusban tud segíteni, néhány 
gazdálkodók számára fontos ügytípus: 

 — vállalkozások indítása, megszűnése, vállalkozások ellenőrzése, vállal-
kozás indítása előtt előzetesen is tájékoztatás adás   
 — jogosítványok, jármű ügyek pl. M betűjelű rendszámtáblákkal kapcso-
latos ügyintézés 
 — ügyfélkapu nyitása, ügyintézés 
 — földhivatali ügyek közül azonnal tudjuk intézni: 
 — hiteles tulajdoni lap–másolat kiadása az ingatlan nyilvántartásból 
 — hiteles térképmásolat.
 — földhasználati lap másolat kiadása. (Sajnos ingyenes betekintést jelen-
leg a számítógépes rendszer nem tesz lehetővé.)
 — sok földhivatali ügyben továbbítani tudjuk a kérelmet a bácsalmási föld-
hivatalhoz
 — őstermelők nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben továbbíta-
ni tudjuk a kérelmet, de a falugazdásszal történt megbeszélés szerint 
célszerű a gyorsabb ügyintézés érdekében, ha közvetlenül hozzá for-
dulnak az ügyfelek    
 — családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és módosítása a kormá-
nyablakban történik, a kormányablak vezeti ezt a nyilvántartást a já-
noshalmi járásra vonatkozóan, 
 — a járás területén a piacon és közterületi árusítóhelyeken árusító őster-
melőket ellenőrzése, ezzel kapcsolatos tájékoztató korábban a helyi 
újságban is megjelent. Nem cél a büntetés, szeretnénk segíteni a sza-
bályok betartását.  
 — fogyasztóvédelmi ellenőrzések végzése a Hatósági, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály munkatársaival közösen.   
 — webes ügysegéd szolgáltatáson keresztül a gazdálkodók maguk intéz-
hetik ügyeiket ügyfélkapujuk segítségével 

A Foglalkoztatási Osztály gazdák számára fontos feladatai: 
 — ha munkaerőt keresnek a gazdaságba, munkaerő igényt lehet benyúj-
tani a Foglalkoztatási Osztályunkon, segítünk a megfelelő munkaválla-
ló megtalálásában, helyi újságban, honlapunkon, hirdetőtáblán is hir-
detjük a munkalehetőségeket
 — bizonyos feltételek mellett, ha valaki munkanélkülit alkalmaz támoga-
tást kaphat annak foglalkoztatásához
 — ha több szakképzett munkavállalóra van szükség, tanfolyamokat 
tudunk indítani  ami segíti a munkanélküli elhelyezkedését egyidejűleg 
azt is, hogy a munkáltató találjon szakképzett munkavállalót 
 — alkalmi munkát vállalók és keresők egymásra találásának segítése 

A hivatalunk munkájával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatjuk a 
járás lakosságát a helyi újságokban, a hivatalunk honlapján, kérem, kísér-
jék ezeket figyelemmel, forduljanak munkatársainkhoz bizalommal. 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

TÁJÉKOZTATÓ

A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi munkaerőpia-
ci program keretében nyújtott szakmai segítő bérköltség támogatás igény-
léséhez

Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési jutta-
tásban részesülő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi beilleszke-
dése elősegítése érdekében az alkalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl 
ki, bérköltség támogatásban részesülhet.

A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott személy mun-
kahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése. 
A szakmai segítés célja a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a 
saját szükségletek, célok, és a fejlődési potenciálok, érdeklődések optimá-
lis szintű összehangolása.

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő 
támogatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetés-
re kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül 
megtérítésre, maximum 3 hónap időtartamig. Ez az időszak 3 hónapnál 
akkor lehet rövidebb, ha a korábban közfoglalkoztatott személy 3 hónapnál 
rövidebb időtartamot tölt el az adott munkaadónál. A támogatás folyósítása 
havi bontásban utólag történik. A munkaadó a támogatás összegét a szak-
mai segítő részére – ellátott tevékenységéért – biztosítja. A szakmai segítő 
munkabérét ezért legalább a támogatás összegével és legalább a támoga-
tás idejére szükséges megnövelni, melyről a munkaszerződés módosítást 
a munkaadó kérelméhez becsatolja.

Amennyiben a munkaadó 1-3 fő korábban közfoglalkoztatott személyt 
alkalmaz, úgy egy szakmai segítő figyelembevételével adható a bérköltség 
támogatás, 4-6 fő korábbi közfoglalkoztatott alkalmazása esetében legfel-
jebb két szakmai segítő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott foglalkozta-
tása esetében legfeljebb három szakmai segítő figyelembevételével nyújt-
ható a támogatás.

A szakmai segítő feladata, hogy a 3 havi támogatási időszakban értéke-
lést adjon a korábban közfoglalkoztatott munkájáról. Az egyén beilleszke-
déséről szóló előrehaladási naplót szükséges havonta, utólag benyújtani a 
területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára.

A szakmai segítő(k) alkalmazására  megállapított támogatás akkor szá-
molható el, ha a szakmai segítő megfelel az alábbi kritériumoknak:

 —  a támogatott munkáltatónál legalább egy éve, és legalább a támoga-
tás időtartamáig fennálló munkaviszonyban áll;
 — -olyan szakképzettséggel rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy a 
korábban közfoglalkoztatott személy betanítását elősegítse.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
munkatársaihoz!

Érvényes: 2017. július 1-jétől visszavonásáig. 

2017/2018. évi influenza szezon
Mint minden évben, október elején megkezdődött az influenza szezon, 

és március végéig bármikor kialakulhat járvány.

Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, fejfájás, köhögés, 
torokgyulladás, ízületi illetve izomfájdalom, általános levertség, és fáradé-
konyság jellemez. Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések kóroko-
zóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező 
légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek.

 
A magas láz a csecsemők, az idősek és a tartós betegségben szenve-

dők számára veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyag-
cserét (cukorbetegség), de ronthatja a vese- máj- és vérképzőszervi beteg-
ségben szenvedők állapotát is. Gyakrabban lépnek fel szövődmények hör-
ghurut, tüdőgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) szen-
vedőknél, az időseknél és a dohányosoknál.

 
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állíta-

nak elő és a megfelelő védelem érdekében évenkénti oltásra van szükség.
 
Az oltóanyagok élő vírust nem tartalmaznak, ezért az oltás következ-

ményeként influenza fertőzést/megbetegedés nem alakulhat ki. Az oltást 
követő esetleges légúti betegség véletlen egybeesés következménye, és 
más légúti kórokozó válthatja ki. Oltás után ritkán észlelnek enyhe reakci-
ót, mellékhatást (láz, fejfájás, bőrpír, duzzanat), ami 1-2 nap alatt elmúlik.

 
A védettség általában 2-3 hét alatt fejlődik ki és több hónapig tart, ezért 

célszerű az oltást a járványidőszakot megelőzően beadatni.

Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem, a 
súlyos, kórházi ellátást igénylő megbetegedések, és az influenza okoz-
ta halálesetek megelőzése. Különösen ajánlott azok részére, akiknél az 
influenza fertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockáza-
tot jelentenek.

 

A védőoltást kérje háziorvosától!

Legyen Ön az elsők között, aki influenza elleni védőoltásban részesül!

A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a rendelőben tájékozódhat.
 
A térítésmentes oltások mellett a gyógyszertárakban vényre (esetlege-

sen munkáltatói költségtérítéssel) influenza elleni oltóanyag beszerezhe-
tő. Az influenza elleni széleskörű védekezés érdekében fontos, hogy minél 
nagyobb számú oltásra kerüljön sor a közlekedési, rendészeti, oktatási, 
közellátási feladatot teljesítő foglalkozási ágakban, valamint a diákottho-
nok, kollégiumok lakói és más közösségek tagjai között.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
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Közlekedj okosan!
Az iskola vezetése kezdeményezésére a Hunyadis, első c osztályos gyere-

keknek közlekedési délelőttöt szerveztünk. 
A jánoshalmi rendőrség kis akkumulátoros autókat hozott a gimnázium sport-

pályájára és felállított egy akadálypályát is. 

A kis járművekkel mindenki végigautózott a kijelölt úton. Nagyon kellett figyel-
ni a jelzésekre. Közben ismerkedhettek a gyerekek a rendőrautóval, és a ren-
dőrök meséltek a gyerekeknek a munkájuktól. Felpróbálhatták a rendőr mellé-
nyeket, a sapkákat, a golyóálló mellényt, a kommandós sapkát. Beszélhettek 
a rádióba, használhatták a szirénát. Kipróbálhatták a bilincset és játszhattak a 
gumibottal is. Felejthetetlen számukra ez a délelőtt. Azóta minden kis tanulónk 
rendőr szeretne lenni.

Az iskolában kedves rajzot készítettünk az élményekről.
Nagyon köszönjük a jánoshalmi rendőröknek és Hegyi Tamásnak ezt a tar-

talmas délelőttöt. 

Marancsikné Kubatov Ágnes

Imre Zoltán Művelődési Központ Érdekes emberek, érdekes helyek előadássorozata 
keretében október 20-án Róma életébe nyerhettünk bepillantást egy házaspár szemével. 

Dr. Király Ibolya és Malustyik Béla már évtizedek óta sokszor megfordult az ökörváros-
ban, ott is elsősorban egyházi vonatkozású környezetben, mint például a Vatikán, vagy a 
pápák nyári rezidenciáján Castel Gandolfoban és ezen helyek környezetében. Az önálló-
an, kettesben és család tagokkal együtt megtett kirándulások, utazások egy-egy pillanata 
elevenedett fel a vetített képes előadáson október 20-án. 

Róma 
 egy házaspár szemével

Erkölcsi bizonyítvány
• hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
• a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles kiadásá-

nak ellenőrzése
• a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt ada-

tokkal kapcsolatos tájékoztatás
Jármű igazgatás

• tulajdonos váltás bejelentése
• ideiglenes kivonás
• ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés
• gépjárműadat lekérdezés

Rendelkezési Nyilvántartás
• hivatalos ügyek intézésére a Rendelkezési Nyil-

vántartásban szereplő ügytípusokban meghatal-

mazások adása
• rendelkezés arról, hogy ügyintézései során milyen 

formában (telefon, e-mail, postai út) szeretné az 
ügyfél a kapcsolatot tartani

Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltu-
lajdonítás, megsemmisülés bejelentése

• Lehetőség van elektronikus úton bejelenteni kár-
tyaformátumú személyazonosító igazolvány 
elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését. 

Útlevél
• magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgála-

ti útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, meg-
semmisülésének bejelentése és az ilyen útlevél 
pótlása iránti kérelem benyújtása

• második magánútlevél iránti kérelem benyújtása
• meglévő útlevél igénylés gyorsítása

Külföldi letelepedés
• külföldön történő letelepedési szándék bejelenté-

se (magyar állampolgárok részére, amennyiben a 
magyar lakcímüket kívánják megszüntetni, külföl-
dön élő magyar állampolgárként kívánják magu-
kat bejelenteni illetve külföldi lakóhelyüket kíván-
ják bejelenteni)

Külföldi lakcím változás
• külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely 

változásának bejelentése
SZL adatletiltás

• Lehetőség van megtiltani, hogy személyes adato-
kat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból mar-
keting, illetve kutatási célokra kiadják. A tiltás felol-
dása is ebben az ügytípusban végezhető el.

Szállásadói nyilatkozat
• A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) 

itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lak-
címbejelentéshez személyesen vagy elektroniku-
san kíván hozzájárulni.

Anyakönyvi kivonat kiállítása
• születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása 

iránti kérelem
Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásban tárolt saját adatokról

• A magánszemélyek elektronikus formában tájékoz-
tatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcím-
nyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális ada-
taikról.

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek
• Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
• Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás 

bejelentése
• Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
• Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utá-

ni folytatása
• Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
• Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
• Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ese-

mények bejelentése
• Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalko-

zásról
Parkolási igazolvány

• Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazol-
vány pótlása

• Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazol-
vány cseréje

Okmánystátusz lekérdezés
• Lehetőség van gyorsan és egyszerűen tájékozódni 

az igényelt okmány (pl. személyazonosító igazol-
vány, vezető engedély, útlevél) gyártási állapotáról.

Okmányérvényesség ellenőrzése
• Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkal-

mas hatósági igazolványok nyilvántartásából az 
okmány (pl. személyazonosító igazolvány, vezető 
engedély, útlevél) érvényességéről 

Értesítési cím
• bejelentése
• módosítása
• megújítása
• törlése
• bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes til-

tás visszavonása
• bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, 

visszavonása vagy módosítása
• értesítés csomag létrehozása, módosítása vagy 

visszavonása 
Adatváltozásról értesítés küldése

• Lehetőség van a szolgáltatáshoz csatlakozott szer-
vek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisz-
térium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal 
összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisz-
térium küldjön az adatváltozásról értesítést a csat-
lakozott szerveknek.

A Webes Ügysegéd 
használatának általános feltételei

A Webes Ügysegédben azonosítás nélkül az 
alábbi szolgáltatásokat vehetők igénybe:

• Hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének 
ellenőrzése,

• Külföldi lakóhelyváltozás bejelentése,
• Okmánystátusz lekérdezés,
• Okmányérvényesség ellenőrzés.

A fentieken fel nem sorolt a szolgáltatásokat 
a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) 
szolgáltatáson keresztül 

• vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
• vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatko-

zó regisztrációval lehet igénybe venni.
Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhető

• személyesen bármely okmányirodai- és kormá-
nyablak ügyfélszolgálaton, 

• elektronikus úton a 2016. január 1-jét követő-
en kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az 
ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó 
regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmá-
nyirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.
A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon 
bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormány-
zati Ügyfélvonalhoz.

Elektronikus fizetés
Amennyiben az adott eljárás illeték- vagy díjköteles, 
rendelkeznie kell pénzintézeti folyószámlával, amelyről 
az eljárás díját vagy illetékét kiegyenlítheti.

Tisztelt Ügyfeleink! 
Használják bátran a fenti szolgáltatásokat! 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Webes Ügysegédben Intézhető ügyek

A Webes ügysegéd alkalmazás célja az ügyfelek és a hatóság adminisztratív terheinek csök-
kentésének érdekében teljes körű elektronikus ügyintézés megvalósítása.

Elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged

Az elérhető szolgáltatásokról és a használatukról részletes tájékoztató megta-
lálható az alábbi linken: 

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/Tajekoztato.xhtml

A Webes Ügysegéd felületén az alábbi elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére 
és nyomon követésére van lehetőség. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEKRŐL

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

A téli hidegben fokozottan 
figyeljünk idős, beteg és 

egyed élő embertársainkra 
a kihűlés veszélye miatt! 



Mulatság az óvodásokkal
Az óvodából az 

iskolába való átme-
net megkönnyítése 
érdekében fontosnak 
tartjuk, hogy a nagy-
csoportos óvodások 
többször is elláto-
gassanak iskolánk-
ba. Meghívásunkra 
október 26-án déle-
lőtt a nagycsopor-
tosok szüreti mulat-
ságra érkeztek intéz-
ményünkbe. Nagy 
izgalommal vonul-
tak be az ovisok a 
díszterembe, ahol 
az igazgatóhelyet-
tes köszöntötte őket, 
majd a 4.a osztály tanulói egy szüreti versösszeállítással üdvözölték a 
kicsiket. Ezt követően kezdődött a mulatság, ahol a leendő elsős tanító 
nénikkel táncoltak, énekeltek és verseltek az óvodások. Különféle mozgá-
sos dalokkal tettük emlékezetessé az iskolában töltött időt.

A szüreti vigasság után megvendégeltük az óvodásokat. Ezt követő-
en nagy örömükre betekinthettek az első osztályosokhoz. Köszönthették a 
volt ovis ismerőseiket és barátaikat. Nagy izgalommal nézegették és vet-
ték fel a hátukra az iskolatáskákat. Nyitogatták a szebbnél szebb tolltartó-
kat. Körbenéztek az osztályokban és beültek egy kicsit az iskolapadba is, 
melyekben jövőre már ők ülnek majd.

Sok szeretettel várják iskolánkba a majdani első osztályos gyerekeket 
a leendő tanító nénik: Csobánné Jelenics Klára, Pusenszki Mariann. és 
Marancsikné Kubatov Ágnes.

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE6. oldal 2017. november

Gyönyörű, napos októberi délelőttön rendeztük meg a hagyományos 
szüreti mulatságunkat a Gyermeklánc óvodában. 

Az „Öreg csősz” nyitotta meg a mulatságot és vidám, jó hangulatú cite-
rás táncmulatságba hívta a gyerekeket. 

A gyerekekkel közösen préseltük a szőlőt, amit a KUNVIN Kft.-től kap-
tunk, és fogyasztottuk el a jóízű, édes mustot.  

A vidám délelőttön, a mélykúti Sztanyik László népi játékait próbálhat-
ták ki a gyerekek. Élvezettel versenyeztek a gyerekek a csigafutamon, az 
apróságok hintáztak a kosárhintában, a bátor „harcos” fiúk egymással vív-
hattak a keskeny pallón, de az óriási nagy térbeli Jenga is próbára tette az 
ügyességüket, és kitartó türelmüket. Volt kukoricamorzsolás, célba dobás, 
diótörés, horgászás és még sorolhatnánk a sok szórakoztató, mozgás és 
képesség fejlesztő játékokat.

Mi óvónők is sok ötletet merítettünk abból, hogy az egyszerű, hétközna-
pi eszközök felhasználásával is milyen színes, élvezetes játékot lehet biz-
tosítani a gyerekek számára.

Rostás Róbertné óvodapedagógus

Gyermeklánc Óvodában tör tént 

Októberben számos programmal vártuk az anyukákat és a gyermekeiket a Gye-
rekházban. Vajda Zsolt interaktív előadás keretein belül folytatta a kora gyermek-
kor különböző témáit. Dr. Kinigopulos Márta ebben a hónapban is az anyukák ren-
delkezésére állt,  gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben. A hónap végén az 
édesanyákkal mindenszenteki koszorúkat készítettünk, ezzel is megemlékezve, 
elhunyt szeretteinkre. A hétköznapokban a gyerekekkel őszi verseket-, mondóká-
kat és dalokat tanultunk. Több technikával ábrázoltunk sünit, készítettünk mada-
rat és baglyot is. A sétáink során pedig, az összegyűjtött falevelekből, egy csodá-
latos függönyt varázsoltunk.

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

Márti néni, Ági néni és Niki

A tanösvény kialakítása régi vágya óvodánknak, mely nemcsak tárgyi 
felszereltségünket bővíti, hanem környezeti nevelésünk fontos színtere 
lehet és hozzájárul a környezetkultúra alakításához. 

Ennek egyik része a „mezítlábas tanösvény”, mely a gyerekek nagy örö-
mére elkészült az ősszel óvodánkban.

A Zöld óvoda kritérium rendszer fontos eleme az egészségügyi szo-
kásrendszer, az egészséges életmód, a környezettudatos szemlélet irán-
ti igény megalapozása.

A gyermekek egészségvédelmét segíti a „mezítlábas ösvény” kialakítá-
sa. A „mezítlábas” ösvény a „Kneipp kúra” természetgyógyászati jellegű, 
gyógyhatású eljárás egyike, mely segíti a gyermekek, láb és tartásjavító 
fejlesztésének lehetőségeit. 

A „mezítlábas” lépegetőnk elkészítéséért köszönetet mondunk a Haris 
Tüzépnek, és az ügyes kezű, ezermester Pálinkás Tamásnak.

Rostás Róbertné  Óvodapedagógus

„Lipem, lopom a szőlőt…”

Elkészült a „mezítlábas” tanösvényünk

Október a Nyitnikék Biztos 
Kezdet Gyerekházban



Halloweenra várva….

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk 
az idegen nyelvi képzésre, és az ezzel 
párhuzamos népismereti oktatásra. Az 
angolszász szokások közül legismertebb 
a Halloween, aminek eljövetelére mi is 
készültünk az 1. c és a 3. b osztályokkal. 

A tanító nénik segítségével minden kis-
gyerek faraghatott egy-egy töklámpást, 
amit a nap végén haza is vihetett.

A délutáni elfoglaltság keretein belül 
megismerkedtünk az ünnephez kötődő 
szokásokkal, hiedelmekkel és játékokkal. 

Köszönjük a felajánlott tököket a Gyer-
meklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- 
és Gyermekjóléti Központnak, valamint 
Ördögh Edit intézményvezetőnek.

Ságodi Henrietta 1. c 

JÓT TENNI JÓ!

Bizonyára ez a mottó vezérelte azt a magát megnevezni nem akaró 
JÓTEVŐT, aki megajándékozta iskolánkat ezekkel a  német nyelvű  köny-
vekkel.

Ritka kincs a könyv, különösen, ha idegennyelvű, amihez nehéz, és költ-
séges hozzájutni. Nyelvvizsgára készülő tanulóinknak remek gyakorlásra 
nyújt lehetőséget, hiszen a tudományos, ismeretterjesztő, szórakoztató iro-
dalom is megtalálható az adományban.

Gyarapodott német szakos kollégáink saját könyvtára is, amivel az 
önképzést végezhetik, és a nagylelkű adományból a Szent Anna Katolikus 
Iskolának is jutott. Köszönjük az adományt!

Német Nyelvi Munkaközösség tagjai

PÁVA MATINÉ
Október 15-én ismét lehetőséget kaptak diákjaink az eddigi négy „PÁVA” 

sorozat díjazottjainak tolmácsolásában megcsodálni a magyar népzene és 
néptánc különleges gazdagságát.

Erre az előadásra a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapít-
vány segítségével jutottunk el, hiszen sok közös „táncos és tanodás” gyer-
mekünk van, sőt még néhány Szent Anna Iskolás diák is jöhetett velünk.

A belépőjegyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Az előadáson a régi stílusú táncainkat láthattuk, a kör- és fegyvertán-

cok maradványait, ugrós és legényes táncokat. Középkori hangszerekből 
érdekes ismertetőt, bemutatót láttak diákjaink, és a műsor végén fergete-
ges össztáncra mehettek a legbátrabbak a színpadra.

Köszönjük a Felső-Bácskai Alapítványnak, hogy az utazást biztosította, 
ezáltal olyan diákok is eljutottak erre a csodálatos rendezvényre, akiknek 
ez egyébként nem adatik meg.

PVK
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Mi a Hunyadi iskola tanulói már több mint 15 éve ilyen rendhagyó módon 
emlékezünk az 56-os hősökre. 

Kéleshalmon biciklizünk 23 órán keresztül. Hetek óta készültünk már 
erre a kihívásra. Az idén október 20-án, pénteken délután 2 órakor indul-
tunk a versenyre az iskolánktól 86 kerékpárral. A csapatot egy rendőrau-
tó vezette és egy polgárőr autó kísérte. Sok szülő is tekert a gyerekek-
kel együtt. 

A csapat eleje, a felsősök 25 perc alatt értek ki a kélesi művelődési ház-
hoz, míg a csoportunk vége, a 2. osztályosok 55 perc múlva csatlakoz-
tak hozzájuk. 

Először beköltöztünk a szálláshelyünkre, ahol szeretettel vártak bennün-
ket a kéleshalmi iskolások. A szabályok megbeszélése után folytatódott a 
verseny. Egy biciklis kör egy kilométeres volt, és mindenki egyhuzamban 
negyed órát tekert, majd váltott a csapattagjával. Eleinte nagyon könnyű 
volt tekerni, de ahogy múlt az idő egyre jobban fáradtunk. A sötétben igen 
izgalmas volt kerékpározni, bár egyre hidegebb lett. Jó hogy vittünk kesz-
tyűt, télikabátot és sapkát is. 

Éjfélkor már teljesen kihaltak voltak az utcák, csak a biciklik surrogó 
hangja hallatszott. A kicsiket Hajnika néni 11 órakor pihenésre intette, és a 
felsősök közül is mindenki pihent a szálláshelyen, amíg nem került rá újra 
a sor. Így mindenki aludt pár órát. A hűvös hajnalban újult erővel bicikliz-
tünk. Ahogy kelt fel a nap, egyre többen ébredeztek és álltak be újra a ver-
senybe. 

Délig tekertünk. Ebéd után következett az eredményhirdetés. Ági néni 
azt mondta, hogy összesen a 23 óra alatt 5486 km-t tekertünk. Az én csa-
patom bronzérmet nyert. Jövőre nagyobbak leszünk, visszajövünk az ara-
nyéremért!

Pingvil-Betadil              Bringások         

Nyertesek                                                       Fantasztikus   

Superbikers    Alma

 KISS Villámosztály
Külön éremjutalmat kaptak a legkisebb tekergők, az 1. c osztályos 

lányok.
Az érmek osztása után pakolás, és tekerés haza. Szerintem visszafe-

lé hosszabb volt az út. Nagyon elfáradtunk, de nagyon élveztük a verseny 
minden pillanatát.

Nagyon köszönöm a 73 gyerek nevében a felnőttek segítségét., Somo-
gyiné Sági Piroska néninek azt, hogy évekkel ezelőtt kitalálta ezt a ver-
senyt., Takács István bácsinak a finom és bőséges étkeket., Petróczky 
Feri bácsinak a csokoládét., Lakatos Lacinak a labdákat., Juhászné Szűcs 
Szilvi néninek a biciklis felszereléseket., Kovács Gábor bácsinak a biciklik 
szerelését., Kovács Dénes bácsinak a fuvarozást., A Rendőr bácsiknak és 
a Polgárőr bácsiknak, hogy biztosították a balesetmentes közlekedést., A 
kéleshalmi embereknek, hogy szeretettel fogadtak minket.

A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ-
nak, Ördögh Edit néninek, Zámbó Judit néninek és Tompa Zsuzsi néninek, 
hogy pályázatot írtak a versenyünk támogatására. 

Samu Kriszta néninek a versenyek vezetése mellett a sok fényképet.
Bognár Monikának a sok segítséget, és az egészségügyi ellátást.
A szülőknek, akik ott voltak velünk, hogy figyeltek ránk és mindenben 

segítettek.
Kubatov Ági  néninek, Bunyevácz Hajnika néninek, és az anyukámnak 

Ságodi Henriettának, hogy megszervezték nekünk a versenyt.
Németh Anna Sára 6. a 

Hunyadi Iskola hírei
Fut a suli

Az  Európai Sporthét keretén belül kollégáimmal, a Hunyadi János Isko-
la diákjainak – alsósok és felsősök – valamint tanárainak  rendeztük meg 
a „Fut a suli” elnevezésű  rendezvényünket. Iskolánk már évek óta részt 
vesz a Magyar Szabadidő Szövetség által kiírt futáson. Minden évben annyi 
métert kell futni, ahányadik évet írunk. Így idén 2017 m volt  a teljesíten-
dő táv. Az iskolásokat futással szerettük volna bevonni az Európai Sporthét 
programjaiba, erősíteni bennük a közösségben, szabadban végzett moz-
gás élményszerűségét, felszabadító voltát. A „láb mindig kéznél van” – ezt 
az eszmét erősítettük a diákokban  valamint azt, hogy a futás az egyik leg-
alapvetőbb természetes  mozgásformánk, mellyel mind prevenciós, mind 
egészségmegőrző, mind rehabilitációs célokat megvalósíthatunk. 
1. évfolyam
Lányok:
1. Halász Debóra
2. Ágoston Zorka
3. Lencse Dorka
Fiúk:
1. Radics Zoltán
2. Tusori Dániel
3. Kiss Gábor

2. évfolyam
Lányok:
1. Hegyi Szófia
2. Szántó Mirella
3. Kolompár Annabella
Fiúk:
1. Halász Barnabás
2. Mészáros Armand
3. Rencsár Roland

3. évfolyam
Lányok:
1. Magyar Vivien
2. Dobos Odett
3. Kolompár Vanessza
Fiúk:
1. Bognár Dorián
2. Ocskai Erik

3. Vikor Levente

4. évfolyam
Lányok:
1. Zsók Szilvia
2. Kolompár Dorina
3. Tóth Renáta
Fiúk:
1. Kolompár Erik
2. Kalderás Dominik
3. Jónás Dávid Sándor

5. évfolyam
Lányok:
1. Török Szelina
2. Dervaderics Petra
3. Zámbó Luca
Fiúk:
1. Pusenszki Alexan-
der
2. Ballai Bence
3. Kolompár Antal

6. évfolyam
Lányok:
1. Tesch Enikő
2. Szalai Dóra
3. Szabó Réka

Fiúk:
1. Liliom Martin
2. Szántó Dominik
3. Rencsár Bálint – 
Tóth Kristóf

7. évfolyam
Lányok:
1. Zámbó Zorka
2. Pálfi Szimonetta
3. Hallgas Katalin
Fiúk:
1. Mezei Tamás
2. Dobi Áron
3. Lévai Krisztián – 
Kovács István

8. évfolyam
Lányok:
1. Koszorús Dorina
2. Matuz Nikolett
3. Juhász Titanilla
Fiúk:
1. Pálfi Norbert
2. Somogyi Róbert
3. Dudás Gergő
Bátyai Gábor

23 órás Ünnepi Tekergés
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A Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 7. évfolyamos tanulói 
2017. szeptember 12. és 16. között a Határtalanul 2017. pályázat nyerte-
seiként egy 5 napos csodálatos erdélyi kiránduláson vettek részt. A részle-
teket Vörös Adrián és Dobos Csenge meséli el.

Hétfő hajnalban hosszas búcsúzkodás után szakadó esőben indultunk 
el. Nem tudtuk eldönteni, hogy szüleink arcán a könnyek gördültek-e le, 
vagy a zuhogó esőcseppek… A hosszú készülődés, rengeteg izgalom és 
gyors bepakolás után jókedvűen huppantunk a busz üléseibe. Elrepült az 
idő, s egyszer csak tanáraink ébresztgetni kezdtek minket, és a szemé-
lyi igazolványunk előkészítésére buzdítottak, amiből arra következtettünk, 
hogy a határhoz közeledünk. Néhányan közülünk álmosan riadtak fel, ami-
kor egy határőr villámgyorsan összeszedte tőlünk az iratainkat, és leszállt 
velük a buszról. Szerencsére nem volt probléma, és vidáman folytathat-

tuk utunkat. Első állomásunk Déva volt. A felvonót megtöltöttük, és pilla-
natok alatt a várban termettünk, ahol gyönyörű kilátás fogadott bennünket. 
Felelevenítettük a híres népballadát Kőmíves Kelemenről és feleségéről, 
majd Gyulafehérvár felé indultunk tovább. Az ott található székesegyház-
ban megkoszorúztuk a Hunyadiak szarkofágját, megörökítettük nevünket a 
vendégkönyvben, s tettünk egy sétát a gyönyörű városrészben, megcsodál-
va az ott található szoborparkot. Még hosszú út állt előttünk, de Segesvá-
ron az óratornyot és a diáklépcsőt, amelyen a mai napig iskolába rohannak 
a német nyelvű általános iskolába járók, nem hagyhattuk ki. Sokat beszél-
gettünk arról, vajon aki elkésik, mennyire fárad el, mire megmássza a közel 
180 lépcsőfokot… Késő este lett, amikor megérkeztünk a szállásunkra, 
Gyergyóújfaluba. Szállásadóink finom, meleg vacsorával vártak minket, 
ami nagyon jól esett a hosszú utazás végén. A szobák elosztása után taná-
raink felkészítettek bennünket a következő nap várható programjaira, majd 
mindenki fáradtan bújt ágyba.   

A 2. 
n a p o t 
már kora 
r e g g e l 
a paraj-
di sóbá-
n y á b a n 
kezdtük. 
Félelme-
tes volt, 
ahogy az 
autóbusz 
l e v i t t 
bennünket a 120 méter mélyben található látogatási részlegbe, és minden-
hol csak só és só! Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy a sóbányászat kez-
detei 1405-re nyúlnak vissza, és ide a turistákon kívül rendszeresen járnak 

asztmások és légúti betegek is, akiknek gyógyulását a sós levegő elősegí-
ti. Eltölthettünk itt mi is egy kis időt, játszottunk, szórakoztunk, majd tovább 
indultunk a következő állomásunkra. Megkoszorúztuk Áprily Lajos költő 
szobrát, aki Parajdon töltötte gyermekkorát, s akinek tiszteletére a faluban 
egy emlékházat rendeztek be. Szejkefürdőn a legnagyobb székelyként tisz-
telt Orbán Balázs sírját koszorúztuk meg, s gyönyörködtünk az emlékhely-
hez vezető úton a 12 különböző stílusú faragott székelykapuban.

Végre megérkeztünk Korondra, amit szerintem azon a napon a többség 
már nagyon várt. A csapatot tanáraink ketté osztották, s elindultunk koron-
gozni, illetve taplászkodni. Mielőtt beléptünk volna a műhelyekbe, előt-
te Bea néni, egy ottani tanár néni megismertetett bennünket a székelyka-
puk jelrendszerével. Utána már mi is tudtuk, s kaput látva mondtuk is, hogy 
melyik minta mit jelképez, milyen vallású ember, mikor, miért emeltette 
azokat. A műhelyekben a foglalkozásokon sok érdekességet tudtunk meg 
a tapló gombáról, a belőle készült termékekről, dísztárgyakról, illetve mi is 
készítettünk agyagból kisebb használati tárgyakat, amiket itthon ki is éget-
tünk. Délután megkoszorúztuk Miholcsa József „Erős várunk nekünk az 
anyanyelv” című bronzba öntött, 30 neves magyar írót ábrázoló hatalmas 
emlékművét, amelytől pályázatunk címét is kölcsönöztük. Fáradtan indul-
tunk tovább a „legmagyarabbnak” tartott erdélyi város, Székelyudvarhely 
felé. Itt meglátogattuk az irodalmi parkot, majd finom süteményt és fagylal-
tot ettünk az ottani híres cukrászdában. Haza felé lassan haladtunk, mert 
annyi gyönyörű és híres látványosság tárult elénk: Zetelakán a víztározó, 
ahol gyalog sétáltunk át a hídon, s gyönyörködtünk a panorámában. Far-
kaslakán Tamási Áron, a híres író sírja, a Millenniumi Emlékmű s a Trianon 
Emlékmű meglátogatása, koszorúzása volt a feladatunk. A Trianon Emlék-
művet körülállva, egymás kezét megfogva, kézfeltartással jelképeztük az 
összetartozásunkat. Innem már sietnünk kellett, mert a tartalmas program 
miatt elég későre járt az idő. 

A 3. nap programja tetszett nekünk a legjobban. Könnyűnek ígérkezett, 
de így utólag már nem mondanánk annak! Reggel nyolcra igyekeztünk az 
Elekes Vencel Általános Iskolába egy rendhagyó órára. Az igazgató bácsi 
fogadott minket, és bekísért egy tanterembe bennünket. Ott már vártak 
ránk a 7. osztályosok, akik bemutatták iskolájukat, eredményeiket. Mi sem 
maradtunk le mögöttük, mert tanáraink is büszkélkedtek eredményeinkkel, 
híres volt és jelenlegi tanítványaikkal. A 7. a tanulói előadták Arany János 
Toldi című művének rövid változatát, amely nagy sikert aratott. A barátsá-
gos focimeccs után elbúcsúztunk, s tovább indultunk egy rönkház építő 
mesterhez. Ez is érdekes program volt, hiszen ilyet itthon sose láttunk még! 
A nap legfontosabb és legjobb programja ezután következett! Egy gyönyörű 
tisztáson túravezetőnk, Gyergyóújfalu polgármestere várt minket. Kivetítő 
segítségével bemutatta nekünk Erdély élővilágát, majd meghívott bennün-
ket egy medve lesre. Elindultunk a hegyre, s reménykedtünk abban, hogy 
legalább egy medvebocs utunkba kerül… Sajnos – vagy szerencsére – 
nem sikerült találkoznunk eggyel sem! Mire visszaértünk az erdészházhoz, 
az önkéntes kürtőskalács-sütő lányok egy néni segítségével már elkészí-
tették a finom kalácsokat, amiből mindenki degeszre tömhette magát, majd 
leöblíthette az erdő gyógynövényeiből főzött teával. Kis pihenő után neki-

vágtunk a nagy túrának, fel a Csicsaj- sziklához. Aki az Alföld síkságához 
szokott, az bizony nagyon megküzdött a meredek heggyel! Sok-sok pihe-
nő után azért csak felértünk 1300 méter magasra, s elénk tárult a gyönyö-
rű látvány, az egész Gyergyói Medence. Lefelé már könnyebb s gyorsabb 

volt az út, s olyan is akadt, akinek hegymászás után még futkározni is volt 
ereje. A fáradtabbak szalonnát sütöttek, énekeltek, a felnőttek történeteket 
meséltek, s vidáman nevetgéltünk, nagyon jól éreztük magunkat. Már söté-
tedett, amikor a szállásunk felé indultunk. 

A következő napon megint volt részünk egy kis túrázásban, mert a Súgó 
barlanghoz egy meredek hegyoldal megmászása után jutottunk fel. A biz-
tonsági intézkedéseket követően két csoportra váltunk, s elindultunk a 
cseppkőbarlangba. A magasabbak kaptak sisakot és fejlámpát, a többiek 
zseblámpával világítottak. Nagyon kellett figyelnünk, mert csúszós volt az 
út, s időnként sárban is lépkedtünk. A „hangversenyteremben” kipróbáltuk, 
hogyan cseng a hangunk, s Kriszta néni vezetésével énekeltünk is. Az is 
hatalmas élmény volt, amikor nem sokkal később a Békás-szoros 200-300 
méter magas sziklái között, a csörgedező patak mentén egy sorban vonul-
tunk át a szoroson.  Tanáraink később bevallották, hogy ők inkább a mi biz-
tonságunk miatt aggódtak, nem pedig a tájban gyönyörködtek! Szerencsé-
re nem történt baj, a szűk átjáróban mindenki lassan közlekedett. Tovább 
indultunk, s Fazekas Eszter és a daliás legény történetének felelevenítése 
után szinte már meg is érkeztünk a Gyilkos-tóhoz. Hátborzongató, de cso-
dálatos látványt nyújtottak a vízből kiálló fenyőfák csonkjai! Itt kicsit megpi-
hentünk, megettük az előző napról megmaradt kürtős kalácsot, majd busz-
ra szálltunk, s hazafelé vettük az útirányt. Otthon az a hír fogadott bennün-
ket, hogy egész nap nem volt víz a faluban, ezért fürödni csak a jakuzzi-
ban lehet! Hááát! Nem szomorkodtunk!!! Már csak egy finom vacsora és 
egy gyors pakolás volt hátra, mert reggel korán indultunk haza, Jánoshal-
mára. Gyorsan eltelt ez a néhány nap! A korai kelés nem mindenkinek volt 
ínyére, szívesen maradtunk volna még a puha ágyikóban, de mennünk kel-
lett, hiszen hosszú út állt előttünk, s szüleink is nagyon vártak már minket. 
Így aztán elindultunk. Hazafelé is sok helyen megálltunk. Először Kolozsvá-

ron néztük meg Mátyás király szülőházát, amiben ma iskola működik, majd 
Mátyás lovasszobránál tettük tiszteletünket. A Szent Mihály-templom híres 
történelmi eseményeit is megemlítettük. Beszéltünk arról, hogy a híres 
Házsongárdi temetőben az erdélyi kultúra nagyjai közül sokan nyugszanak. 

Utunk során megálltunk a Király-hágón, mely régen Magyarország és 
Erdély kapuja volt, s gyönyörködtünk a csodás tájban. Kisebb pihenő után 
Nagyvárad majd Nagyszalonta, Arany János „hazája” következett. Itt a 
híres Csonka-tornyot látogattuk meg, amelyben ma már Arany János-em-
lékmúzeum működik. A határ átlépése után már szüleink aggódó telefon-
hívásai kísértek bennünket, hiszen sokan közülünk még soha nem voltak 
ilyen sokáig ennyire távol az otthonuktól. Este 11 előtt nem sokkal fárad-
tan és izgatottan gördültünk be a jánoshalmi buszmegállóba. Olyan jó volt 
elmenni, és olyan jó volt hazatérni! Szerencsére mindenkit nagyon vártak 
már, s alig győztünk a ránk zúduló kérdésekre válaszolni.  

Nagyon köszönjük tanárainknak, Baka Orsolyának, Szűcs Márta néni-
nek és a csoport vezetőjének, Vilidár-Varga Krisztina tanárnőnek a felejt-
hetetlen élményeket, hogy lehetővé tették számunkra ezt a csodálatos 
utazást!

Dobos Csenge 7.c és 
Vörös Adrián 7.c 

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
MATEMATIKAVERSENY

Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy részt veszünk a Bács-Kiskun Megyei 
Matematikaversenyen. A felső tagozaton minden évfolyamból több tanuló méret-
te meg tudását az iskolai fordulóban. 

A központi feladatsort október 16-án délután írták meg a kis matematikusok. 
A feladatlap öt feladatból állt, melyek között volt számolási és logikai; könnyebb 
és nehezebb egyaránt. 

Legjobban teljesítő diákjaink:
5. évfolyam: Miskolczi Szonja
6. évfolyam: Dági Beatrix
7. évfolyam: Vörös Adrián
8. évfolyam: Szénási Mónika
Köszönjük a részvételt és további sikereket kívánunk!
Szűcs Márta

Kölyökatlétika

A Hunyadi János Általános Iskola alsós osztályai ezen az őszön is meg-
tartották az év elejei kölyökatlétika bajnokságot. Bemelegítés gyanánt elő-
ször mind a 196 tanuló végigfutotta az akadálypályát. Akik a gátfutást, szla-
lomfutást, medicinlabda dobást, gurulóátfordulást a leggyorsabban, leg-
ügyesebben csinálták, osztályonként csapatot alakítottak. Így versenyeztek 
egymással az osztályok. Évfolyamonként a legjobbak: 1.c ; 2. c ; 3.a ; 4. a

A tavaszi versenyen lehetőség lesz a helyezéseken javítani!
Filmák Endre 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Az Állatok Világnapjának megünneplése hagyomány iskolánkban. Az 
alsó tagozatosok aszfaltrajzzal emlékeztek erre a napra. A vadon élő álla-
tok pusztulásának megfékezésére, a felelős állattartás fontosságára, a 
minket körülvevő élőlényekkel való harmonikus együttélésre hívtuk fel a 
gyermekek figyelmét indirekt módon.

Tanítványaink színpompás rajzokat készítettek az iskolánk előtti járdára 
kedvenceikről, az állatokról a csodálatos októberi napsütéses délutánon.

„Erős várunk nekünk az anyanyelv” (Miholcsa József)

HAT-17-01-2017-00468 
Határtalanul! program, 
tanulmányi kirándulás
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Helyreigazítás!
Az októberi számunkban ehhez a m ost következő cikkehez a szer-
kesztés során, technikai hiba nmiatt  rossz kép lett társítva, most kor-
rigáljuk a hibát. Az érintettektől elnézését kérünk!

Veni Sancte
Évnyitó szentmise

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Intézmény életében immáron 25. alkalom-
mal nyitottuk meg ünnepélyes keretek között az új tanévet. Kaszás Eszter igazgató 
asszony hangsúlyozta, hogy a 2007-ben az óvodával történt integráció miatt most 
különös okunk van ünnepelni, hiszen 10. éve vagyunk óvodai és iskolai feladatot 
ellátó többcélú intézmény.

Beszámolt a nyáron történt változásokról is. Intézményünk szervezési igazgató-
helyettese Enesei Péter lett. .......

Európai Diáksport Napja
Idén sem maradhatott ki iskolánk az Európai Diáksport Napjából. Így 

a 2017. szeptember 29-én megrendezésre kerülő programon kicsik és 
nagyok egyaránt önfeledten élvezhették a mozgás örömét. A kiírásnak 
megfelelően 120 percet töltöttünk el együtt izgalmas feladatokkal. Volt 
kerékpáros ügyességi verseny, akadálypálya, kidobó, majomfogó, hetes 
rúgás, diódobálás, kötélhúzás és még számtalan kalandos feladat. Mint 
minden évben, most is a csettegő húzást várták a legjobban diákjaink, 
majd 12:00 órakor lefutottuk a 2017 métert. A nap zárásaként megnézhet-
tünk egy tanár-diák focimeccset is. Sok nevetéssel, játékkal emlékeztünk 
meg erről a napról.

Magyar-Nemes Brigitta

Október 6.

Október a nemzeti megemlékezések hónapja. 1849. október 6-án Ara-
don kivégezték a magyar honvédsereg tizenhárom tábornokát. Erre emlé-
kezve az idei műsort a Szent Anna Katolikus Iskola közel hatvan tanuló-
ja adta az Imre Zoltán Művelődési Központban. A diákok versekkel, táncos 
elemekkel és dalokkal emelték az ünnepség színvonalát. Köszönjük a fel-
készítő pedagógusok munkáját. 

Majkuth Nikolett

Ovisok látogatása

Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy iskolánkat meglátogatják a 
jánoshalmi nagycsoportos óvodások. A kis lurkók bekukkanthattak az első 

osztályosok mindennapjaiba, üdvözölhették az ismerős volt óvodástársa-
kat, felpróbálhatták az iskolatáskájukat, beülhettek a padokba. Egy játé-
kos tanóra keretein belül megmutatták az iskolások, hogy már mennyi min-
dent tanultak, majd a tanító nénik egy kis játékra invitálták az óvodásokat. 

Magyar-Nemes Brigitta

Énekkaros kirándulás

Október 14-én szombaton a felső tagozatos énekkaros lányok Budapest-
re kirándultak Rita nénivel és Enikő nénivel. A vonatos utazás első állomá-
saként ellátogattunk a Magyar Természettudományi Múzeumba. Itt cso-
dás, ugyanakkor félelmetes dolgokkal ismerkedhettünk meg az ősidőkből, 
és igazi különlegességeket láthattunk az állatok és az ásványok világából.

A fő úti célunk a Csodák Palotája volt, ahol sok játékot kipróbáltunk, és 
rengeteg érdekességgel és meglepő dologgal találkoztunk.  Napközben 
utaztunk villamoson, metrón, majd a Mc Donalds’-ban vártuk a visszaindu-
lást. Igazán jó hangulatú, kellemes napot tölthettünk el. Jó volt együtt lenni! 
Reméljük lesz még rá máskor is alkalmunk.

 Énekkaros lányok

Egyházmegyei Hittanos Olimpia

2017. szeptember 30-án szombaton Kecskeméten, a Piarista Gimná-
zium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda rendezte meg az Egyház-
megyei Hittanos Olimpia döntőjét az 5-6. és 7-8. osztályos korcsoportok-
nak a következő sportágakkal: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, 
kapitánylabda (kidobó). Iskolánk labdarúgásban, asztaliteniszben és sakk-
ban képviseltette magát. Kilenc város versenyzőivel kellett összemérniük 
sporttudásukat tanulóinknak. Az izgalmas mérkőzések végén a következő 
eredmények születtek:

 —  5-6. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat tagjai: Bozóki Barna-
bás, Hugyi Barnabás, Lippai Gergő, Varga Bence, Vida Bálint, Ötvös 
Dominik),
 —  7-8. osztályos fiú labdarúgás: II. hely (a csapat tagjai: Lancsárovics 
Martin, Papp Dávid, Szauter Milán, Herczeg Tibor, Kerékgyártó Mar-
tin, Vass Gergő),
 —  5-6. osztályos lány asztalitenisz: II. hely: Újhelyi Boglárka,
 —  5-6. osztályos lány asztalitenisz: 

                                                  III. hely: Magyar Regina,
 — - 5-6. osztályos sakk I. hely: Lajdi Zselyke,

- 5-6. osztályos sakk III. hely: Varga Benjámin,
- 7-8. osztályos asztalitenisz III. hely: Molnár Milán. 
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekért!

Komáromi Róbert

JÁTÉK----JÁTÉK----JÁTÉK
Anyukák, apukák, nagyszülők figyelem! Novemberben is játékra hívjuk 

városunk minden óvodását. Gyermekük,unokájuk,vezesse a csigát egy szí-
nes ceruza segítségével a megadott minta alapján a levélhez! Kérjük, nyír-
ják ki az alábbi játékos feladatot, ragasszák fel egy lapra, majd a gyermek 
nevét,a szülő telefonszámát feltüntetve, dobják be a Szent Anna Iskola 
postaládájába! A legszerencsésebb lurkó ajándékban részesül!

-----------------------------------------------------------------

Szent Anna Óvoda és Iskola hírei

A Jánoshalma Anno egy 
hiánypótló kiadvány, egyedi-
ségét tekintve kiválóan alkal-
mas a múltunk előtt való tisz-
telgésre, helytörténeti ismere-
teink bővítésére, illetőleg csa-
ládtagjaink, barátaink számára 
ajándékozás céljából. 

A Jánoshalma ANNO kiad-
vány megvásárolható a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán 
Petróczky Ferencné, Szűcs 
Lászlóné és Maráczi Nóra 
munkatársaknál.

Megvásárolható kiadványok
Jánoshalmi, és jánoshalmi kötődé-
sű cégek, magánszemélyek támoga-
tásával a Jánoshalmáért Alapítvány 
jelentette meg 2013-ban Szabó Sán-
dor tanár úr  A Jánoshalmi labdarúgás 
aranykorának krónikája című könyvét, 
mely egyéni élményekkel kiegészítve 
a jánoshalmi labdarúgás aranykorát 
mutatja be krónikaszerűen. 
A  Jánoshalmáért Alapítvány Kurató-
riuma a könyv értékesítéséből befolyt 
összeget a Jánoshalmi Futball Club 
(JFC) támogatására fordítja. 
A kötet megvásárolható a könyvtár-
ban
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