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Ünnepi megemlékezés, kitüntetés és koszorúzás

Jánoshalma a Covid-19 pandémia ellenére is méltó ünnepléssel tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt, emlékezve azokra, akik – akár
életük árán is – példát mutattak hősiességből és emberségből Magyarországért. A városi ünnepségről és kitüntetésről részletesen a 2. oldalon tudósítunk.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”
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Lapunk legközelebb
www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja

Lapszámaink itt is olvashatóak!

2020. december 4-én
jelenik meg!

A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület nem kevés anyagi áldozat árán
Helyőrségi Emlékhelyet állított a városunkban állomásozott alakulatok emlékére. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének kistérségi találkozója keretében október 30-án megtartott avatási ünnepségről a 8. oldalon számolunk be részletesen.
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Ünnepi megemlékezés, kitüntetés és koszorúzás
Az idei évben a járványhelyzet miatt az október 23-i városi megemlékezésünk nem a megszokott módon került megrendezésre.

A Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak megemlékezése interneten tekinthető meg.

1998-ban önkormányzati képviselővé választották a 4-es választó körzetben. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, a Városgazdálkodási- és Pénzügyi Bizottság tagja volt.
2003-ban Jánoshalma Város Díszpolgára kitüntető címet kapott.
Dr. Dénes Enikő önkormányzati tevékenységét nagy lelkesedéssel arra használta fel, hogy
jót tegyen, Jánoshalma szebb legyen. Egészségügyi Bizottsági elnökként igyekezett orvos
kollégáit összefogni, javítani tudta a munkakörülményeket. Sikerült beindítania a parkrekonstrukciót is. Elkötelezett lokálpatriotizmusa nemcsak szavakban nyilvánult meg, egy
jelentős alaptőke és 4 évi összes címen járó tiszteletdíjának felajánlásával vállalta a város
központjában található Szentháromság szobor teljes felújítását.
Dr. Dénes Enikő városunkban köztiszteletben áll, eddigi tevékenységével jelentősen hozzájárult településünk felemelkedéséhez.
Dr. Dénes Enikőt Jánoshalma város egészségügyének szolgálatában végzett 45 éves
önzetlen és kimagasló munkája, meghatározó személyisége elismeréseként Jánoshalma
Város Képviselő-testülete „Jánoshalma Város Egészségügyéért” kitüntető címben részesíti.

A kitüntetés átadását követően a járványhelyzet miatt ugyancsak a
templomban hangoztak el a megemlékező beszédek.
Dr. Szobonya Zoltánra és a jánoshalmi áldozatokra Kiss Jánosné Szobonya Csilla, Dr. Szobonya Zoltán leánya. emlékezett meg.
Mindszenty József bíborosra Bese Gergő káplán emlékezett.

Az ünnep program délelőtt szentmisével kezdődött, melyet Bese Gergő káplán mutatott be.
A szertartást követően kitüntetés átadására került sor, ugyancsak a
templomban.

Jánoshalma Város Képviselő testülete „Jánoshalma Város Egészségügyéért” kitüntető címet adományozott Dr. Dénes Enikő jánoshalmi lakosnak, címzetes főorvosnak Jánoshalma Város egészségügyének szolgálatában végzett 45 éves önzetlen és kimagasló szakmai elhivatottsággal végzett munkája, meghatározó személyisége elismeréseként.
Dr. Dénes Enikő Jánoshalmán született, édesapja Dr. Dénes Dániel Jánoshalmán köztiszteletben álló ügyvéd volt. Általános iskoláit Jánoshalmán végezte. Középiskolába Budapesten
járt, a Patrona Hungáriáé Gimnáziumban érettségizett 1963-ban.
Orvosi diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett 1969-ben.
1969. októberétől a kiskunhalasi Semmelweis Kórház Gyermek Osztályán dolgozott négy
éven keresztül, amíg megszerezte a gyermekszakorvos szakvizsgát.
1975-óta Jánoshalmán gyermekorvosi feladatokat lát el.
1991-óta kollegiális háziorvos vezető.
Rendszeresen részt vesz hazai és külföldi szakmai továbbképzéseken, a minél jobb és
hatékonyabb orvosi ellátás érdekében.

Az ünnepség további részében az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire csendes főhajtással és koszorúzással emlékeztünk a Plébánia előtti Mindszenty-emléktáblánál, majd a parkban az 56-os emlékműnél és a Polgármesteri Hivatal előtt a dr. Szobonya Zoltán emléktáblájánál.
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BEFEKTETŐK FIGYELMÉBE
Jelentős kedvezményekről döntött a Képviselőtestület a Jánoshalmi Iparterülettel kapcsolatban
Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-i
ülésén megvitatta a Jánoshalmi Iparterületen lévő ingatlanok áraiból adható kedvezményeket, és azok mértékét. A testület ebben
a témakörben a Fejlesztési Tanács előzetesen megfogalmazott
javaslatát fogadta el.
Azok a vállalkozások, akik a Jánoshalmi Iparterületen kívánnak
befektetni, fejlesztéseket megvalósítani ingatlanvásárlás címén az
alábbi kedvezményeket vehetik igénybe:
1 Munkahelyteremtés támogatása a foglalkoztatottak létszáma alapján
Az Iparterületen megvásárolt ingatlanon a létrejövő munkahelyek alapján számított kedvezmény munkavállalók után, személyenként 1 %. A vállalkozásnak a vásárlást követő 1 éven
belül igazolnia kell a kedvezmény mértékére jogot adó munkavállalói létszámot.
2 Több ingatlan vásárlása esetén nyújtott támogatás
Az a vállalkozás, aki az ipari területen több ingatlant is megvásárol, az ingatlanok árából ingatlanonként 5% kedvezményt
vehet igénybe. A maximálisan igénybe vehető kedvezmény
25 %.
3 Épülettel rendelkező ingatlan vásárlása esetén adott kedvezmény
Az a vállalkozás, aki olyan ingatlant vásárol, melyen épület
található, a vételárból 15 % kedvezményt érvényesíthet.
4 Egyedi kedvezmény
Az ipari területen induló vállalkozások egyéb kedvezmény igényt is
benyújthatnak, melynek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.
A Fejlesztési tanács javaslata alapján a Képviselő-testület fogja majd elfogadni a fiatal vállalkozások részére kiírandó pályázat
tartalmát.
pmh.

Tél beállta előtt elkészülhetnek a kültéri munkák

Megfelelő ütemben halad a Városi Önkormányzat Gyümölcsfeldolgozójának, az egyik legfontosabb beruházásnak építése. A Piramis Trade Kft. kivitelezésében épülő üzemcsarnok már messziről is jól látszik, fém szerkezeti elemei, oszlopai és a tetőszerkezet már elkészült. A cél, hogy a tél beállta előtt a kültéri munkák befejezésre kerüljenek, mára reális közelségbe kerültek.

Magyarország legnagyobb megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami tulajdonú társasága, az
Erfo, Főkefe, Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. Jánoshalma és kistérségében toborzást indít üzemnyitási szándékkal megváltozott munkaképességűek jelentkezését várja betanított munkás varrási tapasztalattal, varró, szabász és bőrdíszműves munkakörben. Jelentkezését várjuk telefonon a +3630/723 3042es számon lehet, vagy e-mailen a hr@kezmu.hu címen lehet.
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Igazgatási szünet

A Képviselő-testület 106/2020.(IX. 24.) Kt.sz. határozata alapján a
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 2020. december 12. és 29– 31-ig
NEM TART ÜGYFÉLFOGADÁST.
Az igazgatási szünet alatt rendkívüli esetben hívható telefon:
+3630/577-1077, +3630/486-6471, +3630/639-5331
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Hamarosan megújul
Jánoshalma Város honlapja

Van elegendő fertőtlenítőszer
az oktatási intézményekben

Az Operatív Törzs döntése alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a járvány megjelenésének második szakaszában kéz- és felületfertőtlenítő szereket juttatott el a településeknek.
A Városi Önkormányzat óvodájának telephelyeire a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal munkatársai bocsátották rendelkezésre a szükséges mennyiséget. A gyermekek reggeli érkezésekor használatos homlokhőmérőket, és a nagyobb mennyiségű fertőtlenítőszert Jánoshalma
képviseletében Czeller Zoltán polgármester úr vette át Kecskeméten.

Jó hír a városi honlap tartalmát böngészőknek! A Képviselő-testület
napirendre tűzte Jánoshalma Város Honlapjának korszerűsítését. Megállapítást nyert, hogy a jelenlegi arculat nehezen kezelhető a mobil telefont használóknak, tartalmi és látvány elemekben is lehetne gazdagabb.
Czeller Zoltán polgármester úr javaslatára egy munkacsoport alakult,
aminek feladata a honlap használóinak, a felületen híranyagot megjelentetők véleményének meghallgatása, értékelése. A munkacsoport egybegyűjti, összegzi a tapasztalatokat, és előkészíti a javaslatot a testület elé
tárgyalásra. Október 7-én ülésezett először a munkacsoport, majd ezt
követően személyes egyeztetésekre került sor a honlap új arculatának
megtervezésére ajánlatot tévő vállalkozásokkal. Október 29-én hat ajánlattevő közül a jánoshalmi székhelyű Grafikusom.hu Kft. ajánlatát fogadta el Képviselő-testület A fényképfelvétel a munkacsoport ülésén készült.

Pótolták a kivágott fákat

A Mélykúti útban az NKM áramszolgáltató nemrégiben vállalkozói
kérésre a hálózaton korszerűsítést végzett. Ez azoknak a fáknak a kivételével járt együtt, amik a munkálatok nyomvonalában voltak. Helyettük
a szolgáltató facsemetéket bocsátott a város rendelkezésére. A Városgazda Kft. munkatársai október hónap közepén pótolták a kivágott fákat.

Közéleti hírek
Őszi és borongós hangulatban…

JÁNOSHALMI
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Naná, hogy itt az ősz, ezidőtájt nem újdonság. Az Őszi Hangulat kompozíció viszont igen!
Még hasonló sem díszítette Jánoshalma köztereit eddig. Az alkotók, a
Városgazda Kft munkatársai, Ollósi Erika és kis csapata voltak. Mészáros István (polgárőr) adta a tökfőket, Szem Boldizsár a faanyagot,
Maczonkáné Ildikó a feliratot készítette, Mészáros Szilárd József, Vida
Attila, Harczi Sándor az összeállításban segédkezett, hogy a csendélet
élethű legyen. A készítők vidám hangulata tükröződik az alkotáson. Mostantól gyakrabban lesz borongós az időjárás, de íme, eggyel több dolog,
ami felvidít bennünket...
A virágos utcasarkok is üdítő látványt nyújtanak városszerte. A parkos
asszonyok, lányok keze munkáját dícséri: Ollósi Erika, Ságodi Mihály-
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né, Tanács Brigitta, Nagy Mária Magdolna, Rostás Ferencné, Kolompár
Erika, Kolompár Zsuzsanna, és férfiember is van a csapatban, Csámpai János.
Szomorú, és kétségbeejtő, hogy a Deák Ferenc utca-Dózsa
György utca sarkán, és a Szent Háromság szobornál barbár kezek
már megrongálták a virágoskerteket, ellopták a virágtöveket, megcsúfították a szépet.
Kedves Jánoshalmiak! Ne tegyük tönkre, mások keze munkáját, ne vegyük semmibe a jóra, a szépre való törekvést! Mert
néhány ember vandál magatartása miatt mindannyian szegényebbek leszünk.
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Magyar Államkincstár
tájékoztatója
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Tűzoltók elismerése

a kisgyermeket nevelő szülőknek szóló,
alábbi pályázati lehetőségről.

GINOP-5.3.11-18 - Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása
A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása
céljából. A támogatás folyósítása az ország egész területén biztosított.
Jelen pályázat vissza nem térítendő támogatás.
A projektek keretében a Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők számára biztosít támogatást, akik 20
hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik
el. A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható.
A kisgyermeket nevelő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a pályázati felhívásban foglaltak több gyermek esetében is teljesülnek. Ebben az esetben minden gyermek vonatkozásában
külön támogatási kérelmet kell benyújtani.
A fentiekkel kapcsolatban a Kincstár legfeljebb havi 40 ezer forint
összeghatárig nyújt támogatást a családi bölcsődében, munkahelyi
bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem
önkormányzati fenntartású mini bölcsődében elhelyezett kisgyermekek
személyi térítési díjára vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb, mint 40 ezer forint, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, amennyiben pedig
meghaladja a 40 ezer forintot, akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük, arra a Kincstár nem nyújt támogatást.
A támogatás utófinanszírozott jellegű, ami azt jelenti, hogy a szülőnek
a térítési díjat ki kell fizetnie, és a kifizetett személyi térítési díjról szóló
számla alapján nyújt támogatást a Kincstár.
A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújtható be.
A támogatásban azon szülők részesülhetnek, akik a támogatási igény
benyújtásakor inaktív munkaerőpiaci státuszúak.
A támogatásról részletes tájékoztatást az alábbi oldalon olvashat:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas
Email: ginop@allamkincstar.gov.hu Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1452-2903
Budapest, 2020. október 7.

A közelmúltban tartott közgyűlésen a jánoshalmi tűzoltók állományában húsz éven át töltött szolgálata és eredményes munkája elismeréséül Sarok Sándor és Tombácz Zsolt tűzoltóink a Magyar Tűzoltó Szövetség 20 éves Szolgálati érmét vehették át, melyet Zsiák Zsolt parancsnok adott át.

SZABADOS JÓZSEF
1927-2020

Az Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Szabados
József, életének 94. évében
2020. október 24-én elhunyt.
30 éves igazgatása alatt
sokat tett a jánoshalmi gyerekek neveléséért, oktatásáért, meghatározó személyiség
volt Jánoshalma közéletében.
1957-ben került Jánoshalmára az akkori leányiskola igazgatójaként. 1963-ban létrehozta a gimnáziumot és 1968ig igazgatta. 1968-ban a fiúés lányiskola összevonásra
került, melyet nyugdíjazásáig vezetett. Az összevonáskor
iskolába járó 1300 tanulót 70
fős tantestület tanította. Ehhez a „mamut” iskolához új vezetési
módszer kellett, munkatársai bevonásával kidolgozta az évfolyamonkénti „szövetségi rendszert”, amivel jól átlátható és irányítható volt az intézmény. Ezzel a szervezési módszerrel kiemelkedett,
az egész ország területéről jöttek a nagy iskolák vezetői tapasztalatcserére. Az iskola bázisiskola lett, aminek következtében igazgatása alatt vezették be előszór Jánoshalmán az új országos oktatási módszereket.
Következetes, szigorú, rendet, fegyelmet, pontosságot megkövetelő vezető volt. Kollégáit folyamatosan az innovációra sarkallta, magas szintű oktatást várt el. Ennek eredményeként az iskola tanulói megnyerték a járási, megyei, sőt az országos tanulmányi versenyeket is.
Történelem tanárként fontosnak tartotta a tanulók hazafias nevelését. Minden évben a felső tagozatosok részére különböző jeles
történelmi események helyszínére tanulmányi kirándulást szervezett, de szülőhelyük megismerésére, szeretetére is buzdította őket.
A város sportéletében évtizedekig mint vezetőségi tag vett részt.
Az iskola kézilabda és futballcsapatai sok versenyt nyertek, a diákolimpián egészen a döntőig jutottak el.
Nyugdíjba vonulása után visszavonultan élt. Sokakkal ellentétben ő élete végéig kitartott elvei mellett. Nyugodjon békében!
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Közismert személyiségek jártak nálunk

Szeptember 26-án Kovács István „Kokó” olimpiai, világ és Európa bajnok élménybeszámolójának lehettek részesei, akik lelátogattak az Imre
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermébe.
Szeptember 29-án, az októberi szám lapzártáját követően két orszá-

gosan ismert vendége is volt városunknak. Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője, a közvetlen stílusú Újra kezet foghatunk? című talkshow-ban R. Kárpáti Péter látta el a "vendéglátó" kérdező szerepét az
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében. .

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Hátránykompenzáló felzárkóztató foglalkozások
A Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi
Központ Nonprofit Közhasznú Kft., mint konzorciumi partner támogatásával a
2020/2021 tanévben is folytatódnak az EFOP 1.4.2-16.2016.00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a
gyermekszegénység ellen elnevezésű projekt programjai.
A COVID-19 koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet miatt, figyelembe véve a „431/2020. (IX.18) Korm.rendelet a járványügyi készültség időszak
védelmi intézkedésiről” szóló szabályokat, a gyerekesély program tevékenységei közül elsősorban, azok a programok kerülnek előtérbe, ahol a tevékenység megvalósítója az iskola pedagógusa. Ezek a programok a „Gyakorlati élet
szakkör, az „E-bug” és az egyik legfontosabb tevékenység a „Hátránykompenzáló felzárkóztató program”. A felzárkóztató program október hónapban indult
el a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A foglalkozást heti rendszereséggel az intézmény négy pedagógus fogja végezni,
a tanév egész ideje alatt, alsó és felső tagozatos tanulók
számára matematika és magyar nyelv tantárgyból.
A „Hátránykompenzáló, felzárkóztató” foglalkozások idejéről és a foglalkozást tartó pedagógusokról az iskolában lehet érdeklődni. Remélhetőleg ebben a formában is
hozzá tudunk járulni, hogy a gyermekek a 2020/2021 tanévet minél sikeresebben zárják.
A program az EFOP 1.4.2-16.2016.00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató
program a gyermekszegénység ellen projekt keretein belül valósult meg.
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„A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása”
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes a Bem egyesület elnöke
az egyesület hagyományápolással kapcsolatos tevékenységéről beszélt,
kiemelve, hogy reméli ez az emlékhely még sokáig őrzi a Jánoshalmán
szolgált katonai szervezetek emlékét.

Október 30-án 10,30-kor a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar
térzenével köszöntötte a Béke téren megjelenő érdeklődőket és a Dél –
alföldi Régióból érkező nyugállományú katonai egyesületek tagjait.
A jánoshalmi Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület a Béke téren a
városban szolgált katonai szervezeteknek emléket állító ”HELYŐRSÉGI
EMLÉKHELY” felavatására készült.
A rendezvény – melynek fővédnöke Dr. Benkő Tibor Magyarország
Honvédelmi Minisztere volt – a képviseletében érkező Szabó István honvédelmi államtitkár fogadásával kezdődött.

Az ünnepségen megjelent továbbá Apáti Zoltán dandártábornok
a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
parancsnokhelyettese, Gáldonyi Sándor százados az 1. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda megbízott irodavezetője, Bányai
Gábor országgyűlési képviselő , Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere, Jánoshalmi Városi Önkormányzat Képviselő Testületének
tagjai, Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok, bírósági helynök, Dr. Kovács György mérnök ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége - Dél Alföldi Régió elnöke, valamint a régió egyesületeinek elnökei és tagjai.
A Himnusz elhangzása után Petróczky Henrietta köszöntötte a jelenlévőket.

Az avatásra összeállított műsorban Dági Attila, a Hunyadi iskola diákja szavalta el Reményik Sándor Örök tűz című versét, a Pöndölösök citerazenekar katona dalok adtak elő, Kispető Tibor pedig Was Albert Üzenet haza című versét mondta el.

Az emlékhely avatása Veréb Zsigmond nyugállományú ezredes – a
102. légvédelmi tüzérezred volt parancsnoka – ünnepi megemlékezésével folytatódott.
Harminc éve, hogy leadták azt a jegyzőkönyvet, amely igazolta az utolsó katonai szervezet, a 102. légvédelmi tüzérezred felszámolását, a laktanya bezárását Jánoshalmán. Ezzel egy fejezet is lezárult a város történetében - kezdte visszaemlékezését a volt parancsnok.
A helyőrség történetét röviden összefoglaló beszéd végén a résztvevők
csendben adóztak a Jánoshalmán szolgált és elhunyt katonák és polgári alkalmazottak emlékének.

Szabó István Honvédelmi Államtitkár kiemelte a hagyomány ápolásának fontosságát és egyben meg is köszönte , hogy a Bem egyesület ezt
ilyen lelkesen és nagy hozzáértéssel teszi.
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Röviden ismertette az aktív és nyugállományú katonákat érintő terveket.
A beszédek elhangzása után került sor a „Helyőrségi emlékhely” felavatására.

tán Jánoshalma Város polgármestere, Kovács József alpolgármester,
a Magyar Honvédség Parancsnoka képviseletében megjelent Apáti Zoltán dandártábornok, és a BEOSZ-DAR képviseletében megjelent egyesületek képviselői.
A légvédelmi tüzérinduló elhangzását követően a Szózat következett.
A rendezvény a katonai takarodó hangjaival zárult.
Reméljük az emlékhely még sokáig őrzi a Jánoshalmán szolgált katonai szervezetek emlékét.
„ A víz szalad, a kő marad, a kő marad”
GYPCS

Miniszteri és parancsnoki
elismerések

A Bem József Honvéd Nyugállományú Egyesület előterjesztésére
Dr. Benkő Tibor Magyarország Honvédelmi Minisztere Aranykor Kitüntető
Cím bronz fokozatával tüntette ki Ódor Ferenc nyugállományú főtörzsőrmestert.
Az önnálló rádió technikai század tábláját Oszlár Béla nyugállományú őrnagy a század volt törzsfőnöke, a páncéltörő ezred tábláját Pethő Zoltán az ezrednél szolgált Pethő István főtörzszászlós fia, a légvédelmi ezred tábláját Veréb Zsigmond nyugállományú ezredes avatta fel.
Az emlékhelyet a felavatás után Mons. Menyhárt Sándor plébános
bírósági helynök felszentelte az emlékhelyet.

A rendezvény koszorúzással folytatódott. Koszorút helyezett el a honvédelmi államtitkár, Bányai Gábor országgyűlési képviselő , Czeller Zol-

Botka Zoltánné zászlósnak Korom Ferenc vezérezredes a Magyar
Honvédség parancsnoka emléktárgyat adományozott. A kitüntetést és az
ajándékot Szabó István Honvédelmi Államtitkár a Király Lovastanyán
megtartott BEOSZ - DAR XXIV. bajtársi találkozóján Györgypál Csaba
egyesületi elnök vette át a távollévő kitüntetett nevében.
GYPCS
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Újabb sikeres gyakorlat

a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával

Október 17-én, Mélykúton tartotta a jánoshalmai járásban alakult Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport éves szintentartó gyakorlatát.
A feltételezett esemény, amely a mentőcsoport beavatkozását indokolta,
az a viharos erejű szél volt, amely az extrém mennyiségű csapadék lehullásával jelentős károkat okozott. A településen több helyen fák dőltek az
utakra és az épültekre, továbbá a pincék és a mélyebben fekvő részek vízzel teltek meg. A kialakult helyzet miatt a mentőcsoport 20 tagja megosztotta erőit. A logisztikai részleg a vezetési pontot állította fel, amely a pihenő
és sérültellátó helyként is funkcionált. Az eseménynapló vezetése mellett a
favágás helyszínén megsérült önkéntest itt részesítették elsősegélyben. A
beavatkozás egyik helyszínén a vízszivattyúzást, míg a másikon a favágást

gyakorolták. Ez utóbbit az értékteremtés szemlélete mentén a településen
lévő kiszáradt, illetve a veszélyes állapotú fák kivágásával gyakorolták.
A gyakorlat részeként valamennyi mentőcsoport tag bevonásával újraélesztési bemutatót, majd ennek gyakorlását tartották. A gyakorlat érdekes
színfoltja volt a kiskunhalasi járási Tüzes Kunok Mentőcsoport pályázaton
nyert VW Amarok gépjárművének bemutatása.
A látottak alapján megállapítható, hogy a Felső-Bácskai Járási Mentőcsoport az alapfeladatát megfelelően és fegyelmezetten képes ellátni. A
mentőcsoport a 2019. évben a nemzeti újraminősítő gyakorlaton bizonyított
képességeit szinten tartotta, továbbra is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2020.10.22.

Munkakör

Iskolai végzettség
Szakmunkásképző

Kőműves
Szobafestő és mázoló

Szakmunkásképző

Cég megnevezése

Munkavégzés

Munkabér

Generál Építőipari Szociális Szövetkezet

Kiskunhalas

megegyezés szerint

Generál Építőipari Szociális Szövetkezet

Kiskunhalas

megegyezés szerint
megegyezés szerint

Egyszerű építőipari foglalkozású Általános iskola

Generál Építőipari Szociális Szövetkezet

Kiskunhalas

Kőműves

Szakmunkásképző

Kápé-Bau Kft.

Mélykút és vidék megegyezés szerint

Udvaros – Karbantartó

Általános iskola, Szakmunkásképző Fer-Er Kft.
Általános iskola, Szakmunkásképző,
Szakközépiskola
Fer-Er Kft.
„B” kategóriás jogosítvány

Szerelő - Anyagbeszerző

Jánoshalma

megegyezés szerint

Jánoshalma és
vidék

megegyezés szerint

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

Kedd

Szerda

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

13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára, .
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Tisztelt Munkáltató!
A kormány újabb segítségként elindítja a vállalkozások munkaerő támogatását.
Amunkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatási szervnél regisztrált programrésztvevő, 25 év alatti álláskeresőt vagy alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak
munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtartama fix 5 hónap lehet.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és szociális hozzájárulási adó) 50%-a, teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft havonta.
Támogatási kérelmeket foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni
kívánt nyilvántartott álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalhoz kell benyújtani.
Támogatás további részleteit a
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa linken olvashatja.
Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a BKMKH Jánoshalmi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kollégáihoz.

Fűtsünk okosan,
gazdaságosan, egészségesen!

A fűtési időszak beköszöntével
a légszennyezettséghez a lakosság
is hozzájárul a szilárdtüzelés során
kibocsátott füsttel, ezért különösen
fontos, hogy környezettudatosan
válasszuk ki a helyes fűtési módot.
A helyes fűtés megválasztásával
csökkenthetjük az egészségtelen
légszennyező anyagok kibocsátását, valamint tágabb értelemben,
saját környezetünkben is tehetünk
a globális felmelegedés ellen.
A lakosság körében egyre inkább
terjed a szilárdtüzelés a gáztüzelés rovására, ezáltal számottevően nő a környezeti levegőbe jutó
légszennyező anyagok mennyisége. Ez szükségessé teszi, hogy
a szilárd tüzeléssel történő fűtés
során fokozottan betartsák a vonatkozó követelményeket és jogszabályi előírásokat.
A tüzelésre vonatkozó ismeretek hozzáférhetősége, elsajátítása
lehetővé teszi, hogy a lakosság
egyedi módon, saját lehetőségeit figyelembe véve választhassa ki
a megfelelő fűtési módot. Fatüzelés esetén a száraz keményfa eltüzelése elősegíti a fűtés gazdaságosabbá tételét.
Sajnos a lakosság körében gyak-

ran előfordul a hulladékok eltüzelése. Amellett, hogy a hulladékkal történő fűtés bírságolási eljárást von
maga után, rendkívüli mértékben
szennyezi egészségre káros anyagokkal a környezeti levegőt.
A Hermann Ottó Intézet részletes, jól áttekinthető kiadványaiban
mutatja be a lakossági fűtés által
okozott környezetterhelést, a helytelen fűtéssel okozott egészségkárosodást, hasznos ismeretek átadásával segíti elő a tüzelőberendezések kiválasztását, a gazdaságos
fűtési mód használatát.
A helyes fűtési mód alkalmazásával tegyünk meg mindent a környezetünk tisztaságának megőrzésért.
Ha kérdése merül fel, akkor bizalommal keresse fel hatóságunk
ügyfélszolgálatát.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elérhetőségei
6000 Kecskemét,
Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
Ügyfélszolgálati telefonszám:
76/795-860,
Központi telefonszám:76/795-870
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Péntek: 8:30-11:30
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Még két hónapig érvényesek
a veszélyhelyzet ideje
alatt lejárt okmányok
December 15-ig még
érvényesek Magyarország
területén azok az okmányok, amelyek a tavaszi
veszélyhelyzet ideje alatt
jártak le. A kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket,
hogy akik még nem hos�szabbíttatták meg személyi
igazolványukat, útlevelüket
vagy vezetői engedélyüket
minél hamarabb, és lehetőség szerint előzetes időpontfoglalást követően keressék fel a kormányablakokat.
A koronavírus járvány első hulláma során a személyes találkozások
csökkentése érdekében döntött úgy a kormány, hogy az állampolgárok
2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt okmányai, valamint a gépjármű forgalmi engedélyek – Magyarország területén – még december 15-ig
érvényesek maradnak. Az érintett 660 ezer lejárt, de automatikusan meghosszabbított igazolvány közül eddig országosan már több mint 280
ezret cseréltek újra, vagy hosszabbítottak meg a kormányablakok munkatársai, akik a továbbra is készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. A gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés, valamint az a 1,5 – 2 méteres szociális távolság betartása érdekében a kormányhivatalok arra kérik
az ügyfeleket, hogy foglaljanak előzetesen időpontot a magyarorszag.hu
weboldalon vagy a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül. A lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában a műszaki vizsgaállomásokat szükséges felkeresni.
A kormányablakok és kormányhivatalok ügyféltereiben kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, a sorszámkiadó gépeket pedig kizárólag az ügyfélszolgálatokon dolgozók kezelik. A fertőzések elkerülése
érdekében az ügyfélszolgálatokon kézfertőtlenítő-szereket helyeztek ki,
az ügyfélpultokon védőplexit alakítottak ki, a helyiségeket pedig rendszeresen fertőtlenítik. Az ügyfélterekben egy időben tartózkodók maximális
létszámát is korlátozhatják a hivatalok, ennek kapcsán kérjük az ügyfelek megértését.
(Koronavírus Sajtóközpont)

Ki jogosult parkolási
igazolványra?

Parkolási igazolványra az a személy jogosult aki

•
•
•
•

közlekedőképességében súlyosan akadályozott vagy
fogyatékossági támogatásban részesül vagy
vakok személyi járadékában részesül vagy
azon magasabb összegű családi pótlékban részesülők, akik
vak-gyengénlátó, mozgásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos,
autista betegségük alapján jogosultak erre az ellátásra.

A parkolási igazolvány iránti kérelmet a kormányablakoknál (Jánoshalmán a Béke tér 1. szám alatt), illetve a járáshoz tartozó településeken
ügyfélfogadást tartó ügysegédeknél lehet személyesen vagy meghatalmazott útján beadni. Szükséges a kérelemhez csatolni a jogosultságot
igazoló szakvéleményt, határozatot. Amennyiben nem rendelkezik ilyen
igazolással, akkor a járási hivatal a rendelkezésre álló orvosi dokumentációit közlekedőképesség minősítésre küldi.
A jogosultság megállapítása esetén arcképmás készül és kiállításra
kerül a parkolási igazolvány. Ágyhoz kötött betegek esetén orvosi igazolással a meghatalmazott is beadhatja a kérelmet és a kérelmezőről
készült arcképet.
A parkolási igazolvány lejárati ideje a szakvélemény felülvizsgálati idejével egyezik meg. 2019. október 1. napjától indult eljárásokban a végleges állapotú ügyfelek részére lejárati határidő nélkül kerül kiállításra a
parkolási igazolvány.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Borota Sporttábor

Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, Borota Községi Önkormányzat által megvalósított EFOP
1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében 2020. nyarán megvalósult egyik program a Sporttábor, melynek célja
volt:
•
az egészséges életmódra nevelés, egészségtudatos,
szemléletformáló magatartás elterjesztése
•
az aktív részvételen alapuló, értékteremtő szabadidő
eltöltésén keresztül elősegíteni a településünkön élő gyermekek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását
•
a tábor a gyermekek testi-lelki-szellemi állapotának,
egészségvédelmének és egészségfejlesztésének célját
szolgálta
•
megismertettük a gyermekekkel a különböző sportokat,
melyek által megtanulhatták a csapatmunka fontosságát és
azt, hogy mennyire fontos tennünk az egészségünkért
A gyermekek hasznos időtöltése mellett, nagyon fontos szempont volt,
hogy a településen sok olyan
család van, akiknek nehéz
megoldani a nyári szünidő alatti egész napos gyermekfelügyeletet. Ezt a felmerült
igényt tudja megoldani a szünidőre betervezett tábor. A gyermekek az 5 nap alatt még
jobban megismerték egymást, szoros barátság alakult ki köztük és nagyon sok új
sportággal ismerkedhettek meg.
Fontosnak tartottuk a felejthetetlen élményen alapuló közösségi program biztosítását a gyermekek számára.

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Hajós

Hajós Város Önkormányzatának az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk
és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében megvalósult programjai: Baba Mama klub, Sportoljunk együtt programnap, Egészséges táplálkozók klubja, Anyatejes táplálás fontosságáról tanácsadás, Sváb Táncház, Sváb népzenei estek, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat preventív programjai, Sport és fitneszórák, Babamasszázs, Idősek Napja
A programokkal az Önkormányzat célja a közösségépítés, az identitástudat erősítése, a lakosság egészséges életmódra való ösztönzése, a sváb hagyományok bemutatása, az idősek elszigetelődésének
csökkentése volt. A megvalósult események és programok mindegyikén jelentős létszámmal vett részt a lakosság.
A kisgyermekesek körében nagy népszerűségnek örvendett a Baba Mama klub, mely klubnapokon a kismamák
megbeszélhették tapasztalataikat a gyermekneveléssel
kapcsolatban, miközben a gyermekek sváb mondókákat
is tanulhattak játékosan. A kisgyermekek és az anyukák is rendkívül élvezték az együtt játszást, a mondókák
tanulását, mellyel a sváb hagyományok egy darabját adhatták át
gyermekeiknek. Az apróságok és az anyukák
között is sok barátság
alakult ki. A program
elérte célját: létrejött egy kis közösség, akik projekt befejezését követően is tovább folyatták a klubnapokat.
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Vértanúkra emlékeztünk

A nemzeti gyásznapon, október 6-án az Országzászló előtt Czeller
Zoltán polgármester úr köszöntötte az 1848–49-es szabadságharc végét
jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete
alapján 1849. október 6-án kivégzett 13 honvéd főtisztre és Magyarország első miniszterelnökére, Batthyány Lajosra emlékező megjelenteket.
A 171 évvel ezelőtti eseményekre emlékezve koszorút helyeztek el az
Országzászló tövénél Jánoshalma Városi Önkormányzat, pártok, intézméények és civil szervezetek képviselői. Majd sorra gyulladtak meg az
emlékezés mécsesei. a fiatalok és az idősebbek jóvoltából is a koszorúk közelében.

Jánoshalmán a Mát yás király utca
végén 2 ,3 ha ter mő
gyümölcsös (kajszi, szilva,
meggy, cseresznye) eladó.
Villany, városi víz és
5 db fúr t kút található benne.
Érdeklődni: 06 - 30/223 - 4136
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Nordic Walking túra a Zengő lábánál
2020. október 23-án, a Nemzeti Ünnepen a Nordic
Walking csoport kirándulni ment a Kelet-Mecsekbe. A busz Hosszúhetényben ált meg, ahonnan
gyalogosan a Püspökszentlászlói kastélyhoz és
templomhoz túráztak. A kastély egy gyönyörű
arborétumban található, melyen keresztül a
barangolás a Zengő lábánál folytatódott.

A természetjárás teljes hossza 11 km volt. A csapat
kimerülten, de élményekkel gazdagon tért haza.
A program az EFOP 1.5.3-16-2017-00082
azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon
vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt finanszírozásában valósult meg.

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Mélykút
Településünk számára ez a pályázat nagyszerű lehetőséget teremtett arra, hogy olyan programok valósuljanak meg, melyek a lakosság helyben maradását ösztönzik, elősegítik. Ezen programok közé tartoztak a nagyobb rendezvények, valamint a heti gyakorisággal megtartásra
kerülő klubfoglalkozások és szakkörök. Ezeken túlmenően a megvalósításukhoz szükséges eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.
A legjelentősebb rendezvénynek a tavalyi évben megrendezett Folklór nap bizonyult. Ennek során változatos népzenei programokat
követően a Palmetta együttes adott színvonalas koncertet. Városunk
lakossága nagy létszámmal képviseltette magát, a visszajelzések is
pozitívok voltak.
További megvalósult rendezvények: Egészséges táplálkozás fesztiválja 2019.06.08-án, Folklór nap 2019.08.17-én, Testvértelepülési bemutatkozó napok 2019.08.16-18-ig, Drogprevenciós előadás
2019.11.09-én, Sportválasztó nap 2020.09.18-án, Testébresztő nap
2020.09.19-én.
Foglalkozások, klubtevékenységek: Hátrányos helyzetű anyukák
főzőtanfolyama 24 alkalom, Ifjúsági Klub minden szombaton, Jógatanfolyam 20 alkalom, Mozgásterápia 40 alkalom, Neet Klub (Nem
tanuló és nem foglalkoztatott fiatalok klubja) péntekenként, Óvodai úszásoktatás 40 alkalom, Sport-fitnesz
órák, Álláskeresési tanácsadás péntekenként.
Mindezeken túl 16 személy foglalkoztatása is megvalósult, ami szintén hozzájárult településünk
lakosságmegtartó erejéhez.
A programok az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon
vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című
projekt finanszírozásával valósultak meg.
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III. KIT Ifjúsági Találkozó Jánoshalmán

Október 2-án és 3-án zajlott a III. KIT Ifjúsági Találkozó, mellyel a jánoshalmi
ifjúsági korosztályt igyekeztünk megcélozni.
A program pénteki napján online közönségtalálkozó és zenés versfelolvasás
valósult meg Varró Dániel, József Attila díjas költővel. A programra 14 osztály jelentkezett 4 településről, a jánoshalmi iskolákon kívül, borotai, kunfehértói és hajósi osztályok is becsatlakoztak a Discord platformon megvalósított programba.
Szombaton a Mit Játsszunk? társasjátékos vlog párosa Győri Zoltán társasjátékszerző és Győri-Nádai Réka tartott egy órás előadást a modern társasjátékokról. Az előadás után kipróbálhattunk kiváló játékokat, amiket Zoli és Réka
tanított meg nekünk.

A programok az EFOP 1.5.3-16-201700082 azonosítószámú „Együtt
vagyunk, otthon vagyunk és itt
maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című projekt
finanszírozásában valósultak meg.

Spóroljon a fűtési költségein!
Fűtésre optimalizált, kiváló minőségű hőszivattyús klímaberendezéseinkkel havonta akár tízezreket spórolhat!
Ne várja meg a mínuszokat! Azonnali időpontegyeztetéssel és helyszíni felméréssel hívjon bennünket!
Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36302536586
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Kunfehértó
A pályázati forrásból megvalósuló programok színesítették a település közösségi életét. Rengeteg teljesen új programelemeket sikerült megvalósítani a két év alatt. A legnagyobb rendezvény, amely e projekt keretében megvalósult, az a Családi Falunap volt. Az eseményt kicsit
beárnyékolták a járvány hatásai, de ennek ellenére is egy jól sikerült napon tudtak együtt lenni a település lakói. Korábban még nem volt ilyen jellegű rendezvényen ennyi színes program,
és ilyen sok ismert ember sem tett látogatást Kunfehértón egy nap leforgása alatt. Lehetőség volt falmászásra, a gyerekeket ugrálóvár és kalandpark is várta. A felnőttek pedig egészségszűrő programokon vehettek részt. A színpadon többek között Kovácsovics Fruzsina, Dr.
Zacher Gábor, Lorán Barnabás „Trabarna”, Peter Srámek és Király Viktor szórakoztatta a
nagyérdeműt.
Kunfehértó Község Önkormányzatának az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú
„Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében megvalósult programjai: Életmódváltó programok:
Egészségügyi felmérés, jóga, gerinctorna, aerobic, senior torna, sportágválasztó nap, futball
bajnokság, Mozogjunk együtt rendezvények (Czanik Balázs, Dr. Csábi Bettina, Mózer Andrea,
Rubint Réka, Miló Viktória, Tatarek Rezső, Gaál Andrea, Kvárta Mátyás), Egészségfejlesztő programok: szülésfelkészítő tanfolyam,
anyatejes tápálás, tanácsadás, babamasszázs tanfolyam,
óvodai úszás,
Kunfehértó település fiatalok közösségépítése: nyári
napközi, falunapi családi rendezvény, Kunfehértó település Családsegítő Szolgálat programsorozata,
Kunfehértó település humán közszolgáltatások szakemberellátottságának fejlesztése: aerobic
oktató képzés, babamasszázs képzés,
Kunfehértó vidékmegtartó képességének erősítése: Falubusz működtetése, Street workout
park megépítése
EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Rémi Szivárvány napok 2020
A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda rendszeresen szervez a gyermekek és a szülők részvételével programokat. Legfőbb célunk a mozgás és
egészséges életmód népszerűsítése mellett, a szülő- gyermek közötti kiegyensúlyozott kapcsolat, valamint a családok közötti kohézió erősítése.
2020. szeptember 3-án a Pécsi Állatkertbe kirándultunk. A közel két órányi buszozás után, problémamentesen megérkeztünk. Fő szempontjaink voltak: a környezeti, a testi és az erkölcsi nevelés megvalósítása. Testközelből figyelhettük meg az erdei állatok életét, mindennapjait, viselkedésüket, reakcióikat. Felhívtuk a gyerekek figyelmét az erdő
és az ott élő vadak tiszteletére. Kértük őket a halk beszédre, tapintatos megnyilvánulásokra. Megbeszéltük, hogy a szemetet csak az előre
elhelyezett tárolókba dobjuk. Előtérbe került a környezettudatos viselkedés. Nem kis fizikai kihívást jelentett a terep bejárása. Az esős idő
ellenére elmondhatjuk, hogy igazán jól sikerült kirándulás volt, nagyon
jól érezték magukat a résztvevők, igazi csapattá kovácsolódtak össze.
Rém Község Önkormányzata által megvalósított EFOP 1.5.3-162017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt
maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
című projekt keretében megvalósult programjaink:
„Kakasfesztivál” - Közösségépítő rendezvény, Hegyen-Völgyön Miskolctapolca kirándulás, Két keréken a Balatonnál Badacsony kirándulás, „Szivárvány-napok”, Napközis Táborok iskolásoknak. Életmódváltó program: gyógytorna,
Jógatorna, „Falusi hétpróba” - Egészség hét, Sportnap 2 alkalommal, „Kölyök úszás” óvodások
és iskolások részére. Ifjúsági Fesztivál - közösségépítő rendezvény, Mentőöv program!, Konditerem kialakítása.
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Kéleshalom
Mivel a településre az elöregedés és elvándorlás jellemző, kitűnő lehetőséget biztosított a pályázat a fiatalok és az idősek számára egy közös
programsorozaton való részvételre, mely mindkét korosztály számára hasznos és tartalmas időtöltés volt. A fiatalabb és az idősebb korosztály kapcsolatát erősítő programok, mint a számítógépkezelő tanfolyam, úszótanfolyam, főző klub, életmód klub - lehetőéget biztosítottak a
kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatok és tanácsok átadására, mely jó hatást gyakorolt kis falunk közösségi életére.
Programok közül, amit kiszeretnék emelni az a Gyermek jóga, melyet Mogyórósi Henretta jóga oktató tartott.
Nagyon nagy sikere volt, a gyerekek nagyon szerették lelkesen végezték el a játékos jóga gyakorlatokat. A gyerekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, amelynek
minden egyes pillanatát átszövi a mese és a játékosság.
Célja a gyerekek mozgásigényének kielégítése, érzelmi intelligenciájának fejlesztése. A rendszeres gyerekjóga foglalkozások testi, lelki és szellemi szinten egyaránt
megalapozzák a gyerekek egészséges életét, segítenek
a feszültség, a stressz és az elfojtott érzelmek oldásában,
erősítik az immunrendszert, növelik a vitalitást.
A program az EFOP 1.5.3-162017-00082 azonosítószámú „„Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretein belül valósult meg. A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi
Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.
A konzorciumvezető: Jánoshalma Városi Önkormányzat.

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Jánoshalma
Jánoshalmán a nyár végén és az ősz
folyamán további programok valósultak
meg a zárásához közeledő EFOP 1.5.316-2017-00082 azonosítószámú „Együtt
vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című projektben.
A konzorciumi partner településeken dolgozók 5 csoportja ismerkedhetett meg
a Stresszkezelési technikák tréningen
elsajátítható megküzdési módszerekkel.
Folyamatosan futó programjaink mellett, a projekt Több települést érintő
foglalkoztathatóság javítását támogató
szolgáltatás-csomagjához kapcsolódó 3
különböző tematikájú aktív munkaerőpiaci képességeket fejlesztő tréninget valósítottunk meg
Jánoshalmán, 4 csoport számára.
Az ősz folyamán településünkön szakember által biztosított integrált álláskeresési
tanácsadásban részesült 94 fő munkanélküli és közfoglalkoztatott.
A projekt életmódváltó programjához kapcsolódó „Egyéni állapotfelmérés és tanácsadás” programelem keretében Jánoshalmán 30 fő vehetett részt az életmóddal befolyásolható testi állapot felmérés- és kockázatbecslésen, valamint az ehhez kapcsolódó életmód tanácsadáson.
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Októberi térzenei koncertek
Októbere 3-án péntek délután reneszánsz dallamok, majd filmzenék
csendültek fel a Daniel Speer Brass rézfúvós együttes előadásában a
Főtéren! A koncertet az együttes tagjai humorral és mozgással tették
még élvezetesebbé.

vész Magyarország egyik legtehetségesebb és legígéretesebb fiatal
zenésze. A Junior Prima díjas jazz-zongoraművész zenei pályafutását
számtalan szakmai díj és a lehető legváltozatosabb zenei együttműködések szegélyezik. Az együttes bőgőse, Oláh Péter rendkívül sok formációban jeleskedik. Egyedülálló stabilitása és kiváló szólisztikus képességei révén minden produkció biztos fundamentuma. A dobos Lakatos
Pecek András az elmúlt évek egyik nagy reménységeként kezdte, s azokat immár jócskán igazolta is. Szakcsi Lakatos Béla New Gipsy Jazz
együttesében és a Pecek Lakatos Trio tagjaként is hatalmas sikert aratott Londonban.
ikor

Október 9-én, pénteken a mindig vidám hangulatot teremtő Vivat
Bacchus Énekegyüttes adott kellemes zenei élményt nyújtó, feledhetetlen koncertet a Főtéren.
2020.10.16-án pénteken 13:45-kor az Oláh Dezső Trió zenélt a Főtéren. Az 1986-ban született Oláh Dezső jazz-zeneszerző és zongoramű-

BOR
A MINDENNAPOKRA!
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Kirándulás a Rigó Majorba

Hatalmas élményben volt része a Radnóti utcai óvoda Napraforgó
csoportjának, amikor Állatok világnapja alkalmából ellátogattunk Kéleshalomra, a Rigó Majorba, amely méltán nevezhető a „béke szigetének”.
Fő tevékenysége a húshasznú szarvasmarhák tenyésztése legelőtartásra alapozva. Már a buszablakból megcsodálhattunk egy gulyát, amely
épp békésen legelészett a falu határában. A buszról leszállva azonban
még két kilométeres út vezetett a majorhoz erdei utakon sétálva, melynek során felfedeztük az őszi erdő szépségeit, kóstoltunk kökényt, galagonyát; nagyítóval figyeltük az őz-és szarvas nyomokat, a bokrokon szőtt
pókhálókat.
►►► folyttás a 16. oldalon
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◄◄ ◄ folytatás a 15. oldalról
A majorba érkezve a tulajdonos, Klucsics Csaba fogadott minket,
valamint tündéri kutyusa, Rigó kutya. A gyerekek megsimogathatták a
párnapos kisborjút, a kölyök csacsikat, megcsodálhatták a négy gyö-

2020. november

nyörű kancát, felülhettek a traktorba, megkóstolták a birtokon termő szőlőt, és ámuldozva nézték a hatalmas szénabálákat. Bátran kérdezhettek
Csaba bácsitól, aki készséggel válaszolt minden kérdésükre, és közösen nevet adtak a kisborjúnak is.
Visszafelé a buszhoz újabb két kilométer gyaloglás várt ránk, de akkor
már élveztük a nap simogató sugarait, a jó levegőt, hallgattuk a madarak csicsergését, láttunk őzet, távolról szarvast is. Csak a királydinnyével gyűlt meg a bajunk, amely ráragadt a ruhánkra...
Kellemesen elfáradva, élményekkel tele érkeztünk vissza az óvodába, ahol nem volt gond a délutáni alvással! A jó levegő megtette hatását…
Köszönjük szépen a csoport nevében Renner Tamásnak a busz biztosítását, aki mindig szívesen ajánlja fel az óvodás gyermekek számára a Renner Bt. kisbuszait!
Kollárné Méhész Henrietta
óvodapedagógus

Október a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
Gyerekházunk az elmúlt időszak egyik legtartalmasabb hónapját tudhatja maga mögött. Októberben, számos szabadtér programot szerveztünk a Gyerekházunkba járó családok számára. A hónap elején, a Király
Lovastanyára látogattunk, ahol gyerekek megcsodálhatták és megsimogathatták a tanyán élő állatokat. Mindenki nagy örömére, lovaskocsival,
az erdő őszi színeit is megtekinthettük. A hónap közepén, ellátogattunk a
helyi Skanzenbe, ami hatalmas élmény volt a gyerekeknek és a felnőttek
is egyaránt. Október végén, almát szedni mentünk a közeli Szentkatára.
Mindenki kedvére szedhette és ehette az általa szüretelt friss, ropogós
és piros almákat. Kirándultunk, sétáltunk, leveleket- és terményeket gyűjtögettünk. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, igyekeztünk változatos módon biztosítani, hogy minden közösen eltöltött délelőtt peda-
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gógiailag értékes, és fejlesztő hatású legyen. Sokat énekeltünk, mozogtunk és játszottunk. Készítettünk tenyérlenyomatos őszi képeket, valamit
anyagból sündisznókat formáztunk.
Továbbra is szeretettel várunk minden babát és anyukáját 0-3 éves
korig a „Nyitnikék Gyerekházba”!
Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440
Márti néni és Niki (néni)
Lippai-Ádám Nikolett
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Bemutatkoznak jövő
évi elsős tanítóink
Dervadericsné Ádám Judit

30 éve dolgozom pedagógusként. Sokévi tapasztalatom,
ahhoz, hogy a gyerekek a lehető legjobbat hozzák ki magukból
elfogadó, nyitott légkör szükséges. Érzelmileg biztonságos környezet ahol minden figyelmük a
tanulás felé fordulhat. Ezért jelentkeztem a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés
szakember képzésére. Az itt szerzett ismeretek a mindennapi munkám során nagy segítséget nyújt.
Úgy vélem új módszerekkel színesebbé, gazdagabbá tehetjük az
iskolai életet. Tanulóim nagyon
örültek a beszélgető körök bevezetésének, amely egy komoly
tanulási helyszín, ahol elsajátítják a kommunikáció fontos alapjait, egymás értő meghallgatását. Ezek idővel konfliktuskezelő fórummá válhatnak. Remek lehetőség nyílik az óvodában elkezdett boldogság foglalkozások folytatására. A Boldogság órákat nagyon kedvelik a gyerekek.
Ezek által tanulóim magabiztosabbak, kitartóbbak, fejlődik érzelmi intelligenciájuk.
Mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink boldog és sikeres
felnőttekké váljanak. Úgy gondolom ehhez a tananyag elsajátításán túl
érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is nagyon fontos. Pedagógiai munkám
során erre nagy hangsúlyt fektetek.

Kovács Ibolya

A járványügyi helyzet miatt sajnos sok versenyünk elmarad alsó
tagozaton is. Szerencsére AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁHOZ kapcsolódó örömrajzolásunkat nem kellett elhalasztani, hiszen szabadtéri program. Hagyományosan a kicsik krétarajzokat készítenek iskolánk területén az állatokról, és persze egy jót beszélgetnek az állatok szeretetéről, védelméről.
(képek)

1984.02.12-én születtem Kiskunhalason, tősgyökeres jánoshalmi, bár 13 évvel ezelőtt Kecskemétre költöztem, ahonnan 2019
júliusában hazatértem Jánoshalmára. A Hunyadi János Általános
Iskolában kezdtem meg tanítói
pályafutásomat.
Baján az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás szakán
végeztem tanítóként, informatika
műveltségi területen 2006-ban.
Szülőként is átéltem az
iskolakezdés örömeit és nehézségeit, tudom mit jelent elkezdeni az iskolai tanulmányokat, mivel
3 gyönyörű gyermek édesanyja vagyok.
Roma származásomból adódóan nagy hangsúlyt fektetek a hátrányos helyzetű (roma és nem
roma) gyermekek megsegítésére, amelyet különböző pályázatok segítségével tudok megtenni.
Igyekszem minden kisgyereket a képességei szerint fejleszteni, mindenkiben megtalálni a benne rejlő értéket. Igyekszem talpraesett, együttműködő és minden helyzetben magát feltaláló gyerekeket nevelni a négy
év során. Teszem ezt úgy, hogy az osztályban törekszem az igazságosságra, próbálom minden kisgyerek lelki egyensúlyát és biztonságérzetét óvni.
Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulóimat. Fontos számomra az érzelmileg biztonságos környezet megteremtése, ahol
szabad hibázni.
Számítok a szülők támogatására. Szeretettel várom jövendő tanítványaimat!
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„Vannak a hétköznapok, és van az ünnep…”

Idén iskolánk, a Jánoshalmi Hunyadi adta az 1956-os forradalom és
szabadságharc hősei tiszteletére rendezett városi ünnepi műsort. A járványhelyzet miatt ezt rendhagyó módon tettük. Egy filmet forgattunk, ami
elérhető a város honlapján, az Imre Zoltán Művelődési Központ Facebook oldalán, iskolánk honlapján és Facebook oldalán. Köszönöm mindazoknak, akik segítkeztek a produkció megszületésében; a műsorban
szereplő kollégáimnak és diákjainknak a sok próbát, tanártársaim felkészítő munkáját, de minek is ragozzam tovább, hiszen a film végén ott
van a stáblista. Még egyszer, köszönöm. Örülök, hogy a részese lehettem valami nagyszerű dolognak.
Balázsics Zoltán

Életképek

Minden évben nagy izgalommal várjuk a legkisebbeket, elsőseinket. Idén is nagyon ügyesen beilleszkedtek, igazi iskolások lettek. Jó látni minden
reggel csillogó szemüket, vidám mosolyukat, s hogy jó kedvvel jönnek iskolába, várják az új kihívásokat, feladatokat.

24.

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Hunyadi Iskola hírei

2020. november

Fenntarthatósági Témahét a Hunyadiban

Ebben a tanévben október 5-9. között került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét, amelyhez iskolánk ismét csatlakozott. Fontos,
hogy a gyerekek találkozzanak, ismerkedjenek ezzel a témával, mely az
ő jövőjüket határozza meg.
Egész héten a „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.” - mottó értelmezésével, a Föld védelmének fontosságával foglalkoztunk.

Minden napra jutott
egy-egy feladat az
osztályoknak:
Környezetvédelem
– figyelemfelhívó plakát készítése.
Milyennek képzeled
el a Földet, amelyen
40-50 év múlva szeretnél élni? – rajzpályázat.
Zöldítettük iskolánk udvarát, fát ültettünk az 1-2. osztályosokkal!
Foglalkoztunk a gyógynövényekkel, a védett növényekkel és állatokkal.
A témához kapcsolódóan feladatlapokat is töltöttek ki az osztályok.
Arra keresték a választ, hogy a ma élő embereknek mit kell tenniük, hogy
a Földünk fenntartható maradjon.
Csoportmunkában beszélték meg, hogyan lehet, hogyan kell takarékoskodni a vízzel, hogyan lehet megőrizni tisztaságát, majd tablókat is
készítettek.
A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy kézzelfoghatóbbá váltak a
témák, aktívan részt vettek a foglalkozásokon, és lelkesen kapcsolódtak be a feladatokba.
A programsorozat zárásakor, az eredményhirdetésen megbeszéltük,
hogy nagyon fontos, hogy ne csak egy hétig vigyázzunk környezetünkre,
hanem egész évben, sőt, egész életünkben!

HJA

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062

Stílus

Üzlet

NOVEMBERI AKCIÓJA
Karácsonyváró akciók!
Játékok, ajándéktárgyak akciós áron!
Karácsonyi
fény fü zérek
széles
választékban!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. Tel.: 0630/529-7407 vagy 06-77/ 951-903

Kedves Vendégeink!
2020. november 13-14-15-én
Márton napi hétvége a
Gála étteremben!

Rendelés felvétel és asztalfoglalás
személyesen
vagy
06-77/402-236 telefonszánom.
Várjuk Kedves Vendégeinket!
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Szent Anna nap és
Európai Diáksport Napja a Szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános Iskolában
2020. szeptember 25-én iskolánk immár 12. alkalommal csatlakozott a
Magyar Diáksport Napjához, amelyet napjainkban már, az európai kezdeményezésre való tekintettel, mint Európai Diáksport Napját tartunk nyilván. Ezt a napot nem csak a sport, a mozgás megünneplésére szántuk,
hanem ekkor emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, Szent Annáról is.
Reggel Menyhárt Sándor plébános vezetésével áhítatot tartottunk templomunkban, ahol szó esett Szent Anna életéről, munkásságának jelentőségéről. A nap hátralévő részében a sporté volt a főszerep. Az udvaron tánctanárunk, Erika néni vezetésével egy közös táncos bemelegítéssel alapoztuk meg a nap hangulatát. Ezt követően az egész iskola túrázni indult a szélrózsa minden irányába.

Az 1.a osztály az állomásparkba tett kirándulást, ahol egy kis szabadjáték után négy csoportot alakítva vicces feladatokkal tarkított sorversenyen vettek részt a tanulók.
Az 1.b osztállyal először a Bányai család almásába kirándultunk, ahol
a gyerekek teleszedték a vödreiket és a kosaraikat szép, érett gyümölc�csel. Természetesen a szüretelés közben folyamatos minőségellenőrzést
is végeztek. Kipróbálhatták azt is, hogy hogyan lehet létra nélkül elérni
a magasabb ágakat. Ezután látogatást tettünk a válogató üzembe, ahol
megnéztük, hogyan sorolják méretük szerint csoportokba a gyümölcsöt.
A nap többi részét játékkal töltöttük.
A 2. osztály kirándulásának célpontja a csemetekert volt. Molnár István
erdész vezetésével egy túrán vehettek részt a gyermekek, találkozhattak dámvaddal, és megcsodálhatták az őszi színekben pompázó terézhalmi erdőt.
A 3.a osztály Szentkatán töltötte a Szent Anna napot. A Borotai Önkormányzat vendégházában és Csizovszki Balázs tanyáján élvezhettük a
természet közelségét és egymás társaságát. Mindenkinek köszönjük,
aki lehetővé tette ezt számunkra a hosszú, egymás társaságát nélkülöző időszak után.

A 3.b osztály gyalogos túrát tett a Fürdő utcai Strand tóhoz. Érkezésünket követően egy helyi horgász jóvoltából ízelítőt kaphattunk a horgászat rejtelmeiből. Mindemellett felszabadultan játszhattunk és ismerkedhettünk mind a növény-, mind az állatvilággal. Egy felejthetetlen napot
töltöttünk együtt.
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A 4. osztály kerékpárral Kéleshalmára kirándult. Egyik osztálytársunk
nagymamájánál vendégeskedtünk. Utána a közeli erdőben játszottunk
és sétáltunk. Délután izgalmas meglepetésben volt részünk, kipróbálhattuk, milyen nagy élmény a motorozás. Vidáman telt az egész nap, jó volt
együtt lenni.
A felső tagozatos tanulók egy túrán vehettek részt. Egy előre kijelölt

útvonalon indultak el a város mellett található erdőbe osztályonként 15
perces időeltolódással. A közel 10 kilométeres túraútvonal mentén hat
állomást jelöltünk ki az előző nap, ahol ügyességi feladatokat kellett elvégezniük a gyerekeknek. Ezek a következők voltak:
- lépésszámlálóval helyben futás 2 percig,
- vízhordás szivacsokkal 10 méterre elhelyezett vödörbe,
- célba dobás tobozokkal üres vödörbe,
- gyorsfutás fel egy körülbelül 10 méteres homokdombra,
- célba dobás karikákkal földbe szúrt főzőkanalakra,
- szétszórtan elhelyezett plüssállatok kidobása teniszlabdával.
A teljesítményük arányában pontokat gyűjtöttek az osztályok, és a
célállomáson a legaktívabb egy kis meglepetésben részesült. A programon az iskola 255 tanulója vett részt az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel osztályonként külön-külön, a 13 osztályfőnökkel és a
12 kísérőtanárral. Erről a napról remélhetőleg a tanulóknak nem csak
az jut majd később az eszükbe, hogy nem volt tanítás, hanem egyszer
ők is rájönnek, hogy az érdekes feladatoknak, a mozgásnak, a sportnak
köszönhetően elindultak az egész életen át tartó testmozgás és egészség felé vezető úton.
Köszönjük szépen a szervezőknek, hogy ismét élményekkel teli programokon vehettünk részt.
Szent Anna Iskola pedagógusai

Terményáldás ünnepe a
Katolikus Óvodában

2020. szeptember 21-től szeptember 25-ig nagy volt a sürgés - forgás
óvodánkban. A gyermekek számára minden napra izgalmas, élményekkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdag programokat szerveztünk.
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Hagyományőrző, népi tevékenységeket elevenítettünk fel, kukoricát
morzsoltunk, szőlőt préseltünk, ügyességi játékokat, és különböző kézműves tevékenységeket szerveztünk, a citerás zenekar pedig szolgáltatta hozzá a talpalávalót.
A gyermekek tágra nyílt szemekkel nézték az óvodapedagógusok
mesejátékát, „A répa” című mesét. Utána következett a táncház, ahol a
gyerekek vígan ropták a táncot.
Az utolsó napon főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános úr megáldotta a terményasztalunkat, ahol ünnepélyes keretek között adtunk hálát
a Mennyei Atyának az ősz gazdagságáért. Megköszönve a mindennapi
kenyeret, a jó időt, ami megérlelte a finom terméseket, az áldozatos munkát, hogy a Jó Isten erőt, és egészséget adott a szüleiknek, hogy dolgozhassanak, hogy mindezek az asztalunkra kerülhessenek.
Horváth Andrea

72 óra kompromisszumok nélkül
Jánoshalmán is

A „72 óra kompromisszumok nélkül” egy szociális önkéntes akció,
amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Immár tizedik
alkalommal október második hétvégéjén vállalkozó szellemű fiatalok csoportjai országszerte arra szánják három napjukat, hogy másoknak segítsenek. Fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán
keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek
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Jánoshalmán a Szent Anna Katolikus Iskola 8. osztályos diákjai is csatlakoztak ehhez a nemes kezdeményezéshez. Örömmel vettek részt egy
olyan több napos programsorozatban, ahol másokon tudtak segíteni. A
nyitó program szentmisével kezdődött pénteken, ahol a mise után a részletes programokat, feladatokat és beosztásokat tudhatták meg. A szombati nap volt a legösszetettebb, hiszen különböző helyszíneken segédkeztek a gyerekek. Voltak olyan diákok, akik a templom takarításában
vettek részt, voltak, akik papi sírok takarítását végezték illetve a kecskési temető rendezése is programok között volt. Egy kisebb csoport a plébánia udvarát takarította ki és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának raktárát is szebbé tették közös erőkkel. Délelőtt még
kertet is rendeztek a diákok.
A közös ebéd elfogyasztása után a délutáni programok közé tartozott
a léalma szedése. Szerencsére az idő is kegyes volt a lelkes résztvevőkhöz, és sok almát sikerült szedni. Azért is volt fontos a délutáni mis�szió, mert a munkáért befolyt összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának ajánlották fel, akik egy gyermek számára
szemüveget tudtak vásárolni.
Az akcióban résztvevő fiatalok megtapasztalhatták, hogy együtt nagy
dolgokra képesek, és hogy segíteni másoknak szabadon nagyszerű
érzés és nagy ajándék. A diákok szolgálata nem maradt jutalmazás nélkül, számukra kis emléklapokat osztottak ki a plébánia munkatársai, illetve akik minden programon részt vettek, az intézmény vezetője igazgatói dicsérettel jutalmazta fáradozásaikat. Végül, de nem utolsó sorban
szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta és segítette a programot, Szabolcs és Gergő atyának a szuper szervezést, Sándor
atyának pedig az együttműködést, hogy támogatta a nemes célt.
Majkuth Nikolett

Pályaorientációs nap

felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok
szervezése különböző közösségeknek. Az idei esztendőben a koronavírus miatt korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésünkre, azonban sikerült megfelelő feladatokat találni a fiatalok számára.

Az általános iskolákban, így intézményünkben is, a felső tagozat oktató-nevelő munkájához szorosan kapcsolódik a pályaorientáció. Ez tartalmát tekintve a pályák, szakmák és később a munka világába történő
eligazodásra felkészítő folyamat a gyerekek egyéni érdeklődése, képessége, beállítottsága és munkamódja mentén. Lényegében egy hatalmas segítség a gyerekeknek, főleg a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, mivel önmagukat megismerve könnyebben tájékozódnak a pályákról és azok körülményeiről, illetve az ezekhez szükséges végzettséget
adó iskolák rendszeréről. Az osztályfőnöki és a mindennapi életre nevelés órák önismereti beszélgetései és játékai, a pályaválasztási kiállítások bemutatói mellett a pályaorientációs nap az, ahol leginkább megvalósulnak e programnak a lényegi elemei. Iskolánkban harmadik éve rendezzük meg ősszel ezt a napot. Ebben a tanévben október 22-én, csütörtökön sikerült lebonyolítani az összes osztály részvételével. Az előzetes egyeztetéseknek köszönhetően minden résztvevő diák betekintést nyerhetett a Jánoshalmán és környékén működő különböző munkahelyek, üzemek, szakmák életébe, napi tevékenységébe. Az alsósok
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Halottainkra emlékeztünk

meglátogatták a mentőállomást és a tűzoltóságot, a Magyar Erika által
vezetett, Fürdő utcában üzemelő kürtőskalács gyárat és a hátsó Borotai úton működő Bográcskészítő gyárat. Farkas Misi bácsi érdekes előadásának köszönhetően közelebbről is megismerkedhettek a templom-

mal, Csizovszki Laci bácsi a lakatos mesterségről adott egy kis ízelítőt,
Taskovics Katalin pedig a savanyító vállalkozásukat mutatta be a gyerekeknek. A felsősök üzemlátogatásokon voltak a régi laktanya területén működő zöldség és gyümölcs feldolgozóban, ahol a lelkesebb diákok almát is válogathattak, a Kunvin Borászati KFT-nél, a Koch Borászatnál, a Borotán található brikett gyárban és a Jánoshalmi Műmalomban.

A délelőtt folyamán a tanulók az osztályfőnökök irányításával szakmajátékokat is játszottak a tantermekben. Ezeken a foglalkozásokon a kiosztott kérdőívek, keresztrejtvények kitöltésével, dokumentumfilmek megtekintésével ismerkedhettek meg a különböző foglalkozások jellegzetességeivel. A gyerekek és az iskola nevében köszönetet szeretnék mondani minden egyes üzem, gyár, munkahely vezetőjének és alkalmazottjának, hogy lehetőséget biztosítottak szakmájuk, munkájuk bemutatására és ezáltal színesebbé, emlékezetesebbé tudták varázsolni a pályaorientációs napunkat.
Komáromi Róbert

2020. szeptember 8-tól megnyitottam
neurológiai magánrendelésemet
Jánoshalmán, a Petőfi u.1 sz. alatt.

Rendelés keddenként 19 órától.
Időpont egyeztetés szükséges:
Kéfer Tímeánál a 70/7195793-as számon.

dr. Jerémiás Attila
Neurológus és Klinikai Neurofiziológus
Főorvos

Római Katolikus
Plébánia hirdetései
Az 1995-ben, vagy régebben megváltott, de azóta újra ki nem váltott sírhelyek lejárnak. Aki igényt tart továbbra is a sírhelyre, szíveskedjék a plébánia irodájában újra váltani. A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá válnak. A
lejárt sírokon emlékeztető cédulák vannak. Ezt a cédulát kérjük, hogy hozzák
magukkal az újra váltáshoz.
Jubiláns házasokat köszöntünk
november 22-én, vasárnap a 9 órás
szentmisében. Ebben az évben is
mindazok adhatnak hálát, és azokat hívjuk szeretettel, akik 5, 10,
15…25…50 stb. évvel ezelőtt kötöttek
egyházi (templomi) esküvőt bárhol, de
itt szeretnének hálát adni az együtt
eltöltött időért. Kérjük, jelentkezzenek
telefonon (77/401-048), vagy személyesen a plébánia irodájában vagy a sekrestyében november 16-ig. Meghívót senki nem kap külön.
A tavalyi évhez hasonlóan december 06-án, vasárnap 10:00-12:00
Szeretetebédre hívnak minket a templom előtt a római katolikus plébánia tagjai. Paprikás krumpli kolbásszal a menü. Adomány érte 300 Ft.
A helyszínen is meg lehet enni, és éthordóban el is lehet vinni, akár a
rászorulóknak is. Lesz adventi vásár (ehhez mindenki hozhat valamit,
amit el szeretne adni, és az árát fel szeretné ajánlani), süteményekkel
és forralt borral, lovaskocsikázás a Mikulással stb. A befolyt összeggel a Máltai Csoport rászorulók részére készítendő karácsonyi ebédjét támogatjuk.
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A dietetikus tanácsai

Sárga csemege
A sütőtök is az Újvilágból indult hódító útjára,
pontosabban Közép- és Dél-Amerikából: az indiánok kedvelt eledele volt. Sok száz éve Európa-szerte ismert és kedvelt zöldség. Hazánkban is
már a XVI. század óta ismerik és termelik.
A sütőtök szezonja szeptembertől januárig tart.
Ebből a vitaminokban gazdag zöldségből nemcsak
desszerteket, de leveseket, köreteket is készíthetünk. Ha darabban vásároljuk a sütőtököt, vigyázzunk arra, hogy felülete hibátlan, lédús legyen.
Ha egészben vesszük a piacon, akkor csak ép héjú sütőtököt válasszunk.
Az érett, jól sült sütőtök a legfinomabb téli csemegék egyike, ráadásul
minden ízében egészséges táplálék is
Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként is használták. Jótékony hatással van az emésztési
problémákra, serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér problémák megelőzésében.
Segítségével csökkenthető a prosztatabajok és a szürkületi vakság
kialakulásának kockázata. Egy csészényi sült sütőtök a napi ajánlott mini-

mum A-vitamin bevitel több mint kétszeresét tartalmazza. A szép színért
felelős karotinoidok – köztük a béta-karotin is – A-vitaminná alakul a testben, ami további védelmet garantál a szemnek és a látóidegeiknek.
Tápértéke nagyobb, mint a spárgatöké, szénhidráttartalma, karotin- és
C-vitamin tartalma is felülmúlja a többi tökfajtát.
Energiatartalma 80 kcal/100 gramm, 16,5 g szénhidrát van 100 grammjában. Ezen kívül -, B1, B2, B3, B6, C és E-vitamin-forrásunk, a magja pedig magnéziumot, káliumot és B-vitamint szolgáltat a szervezetünknek az egyre ridegebb őszben. Magas vastartalma miatt nőknek különösen ajánlható táplálék.
Ásványi anyagok bő forrása is, például magas kálium-, foszfor-, vas, réz-, mangántartalma miatt. Káliumtartalma végett vérnyomáscsökkentő és vízhajtó hatása is van. Az antioxidánsok és karotinoidok pedig megkötik a szabad gyököket, erősítik az immunrendszert, így hozzájárulnak a
keringési betegségek és a daganatok megelőzésében. Nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen
a tökmag is gyógyító hatással bír.
Faragóné Hován Éva dietetikus

Máltai események

Látás ajándékba

A Jánoshalmi Máltai Szervezet az előző években, októberben jótékonysági bált szervezett, melynek bevételét a rászoruló gyerekek
részére szemüveg vásárlására fordították. Az idén a korona vírus miatt
a bál megtartása nem lehetséges

Látás
ajándékba
Október a látás hónapja

A csoport fontosnak tartja, hogy a tanuláshoz való esélyegyenlőség
jegyében ebben az évben is tudjon segíteni. Szemüveg jegyet bocsátottak ki annak reményében, hogy lesznek jószándékú támogatók, akik felajánlásaikkal hozzájárulnak rászoruló gyerekek szemüveghez jutásához.
Bármilyen mértékű támogatást hálásan köszönnek. Szemüveg jegyek
vásárolhatók a máltai irodában / Molnár János u. 5/, a plébánián és banki átutalással a plakáton megadott számlaszámon „ szemüveg” megjegyzéssel. Felajánlásaikat november 30-ig várják, az előző évek gyakorlata
alapján a szemüvegek karácsonykor kerülnek átadásra. A rászoruló gyerekek kiválasztásánál kikérik az iskolák véleményét, az osztályfőnökök
javaslata alapján döntenek
Nagylelkű adományaikat a csoport a gyerekek nevében is hálásan
köszöni.

Összefogással
érkezett adomány

SZEMÜVEG JEGY
felajánlásával kérjük,
támogassa a
rászoruló gyermekek
szemüveghez jutását.
Szemüveg jegy vásárolható:
-Római Katolikus Plébánia
(6440 Jánoshalma, Béke tér 11.)
-Máltai iroda:
(6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 5.)
-Banki átutalás:
OTP 11732129-20034553
megjegyzés rovatba: SZEMÜVEG

Csoportunk felajánlották egy kiskunhalasi lakás kiürítésénél lévő
bútorokat, háztartási gépeket. Köszönet Kovács Dénesnek és Szilágyi
Józsefnek, a Gondviselés Háza dolgozóinak, akik szabadidejükben vállalták az adomány elszállítását Jánoshalmára. Hálás köszönet az ALMAKERT Szövetkezetnek a teherautó biztosításáért.

Hirdetések

2020. november

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.

A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es (!) telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!
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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

PIAC TÉRI

B Ü FÉ és É T TE R E M

Jánoshalmán köz ponthoz közel 2 , 5 szobás
családi ház eladó. Hoz zá tar tozó
melléképületek: pl. garáz s stb.
Érdeklődni: 0 6 -70/538 - 8916

A régi nyitva tartással állunk meglévő és
leendő vendégeink rendelkezésére
Büfében:
05:30 – 10:30
Reggeli ételek,
Szendvicsek
Étteremben:
11:00 – 20:00
Menüfőzés,
A La Carte
helyben
fogyasztással és
kiszállítással

Rendezvényt 50 főig vállalunk.
SZÉP kártyát is elfogadunk.
Tel: +36-30/645-8556

A Csényi és Társa Temetkez ési Kft. a gyászoló családok megbí
zásából 2020. szeptember hónapjában a következ ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Szuhanek Attila
élt: 58 évet
Bátyai Józsefné
sz: Tóth Ilona
élt: 87 évet
Kovács Máténé
sz: Fenyvesi Franciska élt: 86 évet

Kiss Máté
Huszti Lajos
Balázs Mihály
Bényi Jánosné
sz: Lakatos Mária

élt: 92 évet
élt: 66 évet
élt: 80 évet
élt: 79 évet

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kö
szön 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, sírj ukr a vir á
got, kos zor út hel yezt ek, s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd al
mát enyh ít en i igyek ezt ek.

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

Dr. Csényi Attila ügy vezető
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Pörögj Jánoshalma

A tavalyi év sikerén felbuzdulva, illetve közkívánatra, idén is úgy döntött a Városgazda Kft, hogy megszervezi a Pörögj Jánoshalma elnevezésű kerékpártúrát.

A szervezés hasonlóképpen zajlott, mint a tavalyi évben, annyi különbséggel, hogy növeltük a távolságot. Az útvonal idén is a jól bevált hátsó
borotai út volt, hiszen jó minőségű az útburkolat, minimális forgalom van
rajta és nem keresztezi egyéb útvonal, kivéve a Dózsa György utca és
a Széchenyi utca kereszteződését, amit biztosított nekünk a rendőrség
és a polgárőrség karöltve, hogy zökkenő- és balesetmentes legyen ez a
sportnap, amit ezúton is köszönünk nekik!

A start időpontja október 23. 14:00 óra volt. Tavaly pontosan 120an vettek részt a túrán. Kíváncsian vártuk, hogy az életet megnehezítő
COVID-19 vírus miatt, mennyien fogunk nekivágni a rajtnak.
Szerencsére közel azonos létszám jött össze, és sok új arcot is felfedeztünk a tavalyihoz képest!

A legnagyobb öröm mégis, hogy az egészen piciktől az idősebb korosztályig mindenki képviselte magát. Sőt ami még színesebbé tette a
túrát, hogy az egyik bicikli kosarából egy kis kutyus is teljesítette a távot.

A kitűzött cél pedig a Borota tábla volt, ahol ez alkalommal is frissítővel vártuk a beérkező bicikliseket. Ásványvizet, teát, csokit és szőlőcukrot kapott mindenki a Városgazda Kft jóvoltából, valamint Bányai Elemérné és Bányai Gábor felajánlásából frissen szedett ropogós almát
fogyaszthattunk pihenés és felfrissülés gyanánt! Amire szükség is volt,
mert az odautat picit nehezítette, hogy volt egy kis szembeszél. A rajt a
sportcsarnoknál volt és ide is érkeztünk vissza, ami kilométerben mérve 18,3-at mutatott.
Ami nemcsak azért volt élvezetes, mert a szabadban voltunk, közösségi élményt kaptunk, hanem közeledve az október végéhez, verőfényes napsütés kísért minket az utunkon, 20 fokos hőmérséklettel, amitől
kívánni sem tudtunk volna szebbet és jobbat.
Természetesen volt kísérő autó is Simity Zoltán felajánlásából, ami a
sor végén haladva nyújtott volna segítséget a műszaki problémás bicikliknek, de idén ebben is fejlődtünk, hiszen minden kerékpár üzembiztosan begurult a célba. Ahol aztán senki nem rohant haza, hanem a maradék csokit, almát és üdítőket elfogyasztottuk, egyéni és csoportfotók
készültek és pár szóban mindenki megvitatta az élményeket.
Ezeket az élményeket idén is megörökítette Petróczky Heni, aki több
mint 200 fotót készített, így mindenki vissza tud majd emlékezni az idei
túrára.
Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek idén is. A következő
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JFC októberi eredményei

alkalomra szeretnénk kitűzni célul, hogy 150-en vegyenek részt a túrán,
ezzel is bizonyítva, hogy összetartó és sportos emberek lakják Jánoshalmát, akik képesek tenni az egészségükért, mindezt örömmel, a szabadban!
Sz. K.

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

Október 3.
Megyei I. o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
Kiskunfélegyháza –
Jánoshalmi FC 2:1 ( 1:1)
A JFC gólját Babic Srdan szerezte.
Florin Nenad vezetőedző: – Nagyon
sajnálom, hogy vezetés után nem
tudtuk további gólhelyzeteinket
kihasználni. Így aztán egy kis szerencsével, de büntetett a házigazda.
Október 4.
U–19 mérkőzés
Borota – JFC 0:5 ( 0:2)
A JFC góljait Fenyvesi Bálint, Szász
Roland, Kovács Kristóf, Kállai Szabolcs és Hajdú Hunor Ferenc szerezték.
Fenyvesi Ferenc edző: – A helyzetkihasználásunk még nem az igazi, de
kezd a csapat jól összeállni.
Október 11.
Megyei I. o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC –
Harta 2:0 ( 2:0)
Csapatunk gólszerzői: Stojanovic
Veljko, ill. Jesic Alekszandr
Florin Nenad vezetőedző: – Sajnálom, hogy többen is sérültek csapatomból, de azért így is biztosan tartottuk itthon a három pontot.
Október 11.
U–19 mérkőzés
JFC – Tompa 12:2 (8:0)
Csapatunk gólszerzői: Tusori Lajos
Gergő 3, Kállai Szabolcs 2 ,Becze
Flórián, Pesti Jenő Henrik, Bogdán
Martin Zoltán, Gregus Zénó Zoltán,
Fenyvesi Bálint
Fenyvesi Ferenc edző: – Időnként
tetszetős volt a játékunk. A két csapat
nem volt egy súlycsoportban.
Október 18.
Megyei I. o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
Kecel – JFC 1:2 ( 1:0)
Gólszerzőnk: Harnos Zoltán Dániel 2
Florin Nenad vezetőedző: – Változatos, küzdelmes mérkőzésen végül
ráerőltettük akaratunkat a házigazdák csapatára.

Október 18.
U–19 mérkőzés
Érsekcsanád – JFC 2:2 ( 1:0)
Gólszerzőink: Tusori Lajos Gergő,
Fenyvesi Bálint
Fenyvesi Ferenc edző: – Megnyerhettük volna a csoport rangadót egy
kis összpontosítással. Az eredmény
persze így sem rossz. Gratulálok a
fiúknak.
Október 24.
U–19 mérkőzés
JFC – Mélykút 5:0 ( 0:0)
Gólszerzőink: Pesti Jenő Henrik2,
Mike Márk, Tusori Lajos Gergő,Hajdú
Hunor Ferenc
Október 25.
Megyei I.o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
JFC – Kiskunhalas 3:0 (3:0)
Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel,
Babic Srdan, Vida Igor
Florin Nenad vezetőedző: – Tartalékos csapatunknak nem jelenthetett
akadályt hazai pályán az – egyébként taktikusan játszó – még formálódó Halas csapata.
Október 31.
Megyei I.o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
Szabadszállási SE – JFC 0:1 (0:1)
Gólszerzőnk: Harnos Zoltán
A két csapat között mindössze két
pont különbség volt a találkozó előtt,
így hazai, győzelem esetén helyet
cseréltek volna a tabellán. Ez azonban nem következett be.WW
A JFC októberi mérlege tehát jó.
Jelenleg a tabella 3. helyén áll a csapat 24 ponttal. Az első helyen álló
Kiskőrösi LC-nek 30 pontja van,
Nagyon kár azért a félegyházi mérkőzésért.
A sportban sajnos időnként a szerencse is közrejátszik.
A felnőtt csapat következő hazai mérkőzését 11. hó 08-án 13.30-kor játsza.
Vendégünk a Lajosmizse lesz.
Horváth Mihály
elnök
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Rendőrségi hírek

Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a
város külterületi részein a lakosok engedély
nélkül szemetet, sittet raknak le.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy
aki engedély nélkül rak le szemetet közterületre az bűncselekményt követ el!
A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtökön és pénteken tart nyitva, azonban
minden
munkanapon
a volt laktanya területén a Gépész Partner Kft
(+36-30/819-2494)
üzemeltetésében lévő
telephelyen is átveszik a
sittet.
Az utóbbi időben több
feljelentés is született a
sértetti hiszékenység
következtében.
Interneten
keresztül
számtalan váratlan nyereményről szóló értesítés érkezik. A nyeremény
kézhezvételének feltétele azonban vagy egy bizonyos összeg átutalása vagy
a bankkártya adatok megadása. Hivatalos nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a bankkártyánk kódjait akkor az elkövetők
könnyedén emelnek le onnan készpénzt, illetve
kezdeményeznek vásárlásokat.
Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt
terméket jelentősen a valós érték alatt kínálják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizárólag előre utalással lehet kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét nem lehetséges és általában
nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg
utalását követően általában a hirdetés eltűnik, a
várt termék pedig nem érkezik meg.
A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk vagy szintén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál
vagy adóhatóságnál fennálló nem létező tartoJÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Városi Önkormányzat 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

zásról. A nyeremény ígéreténél az előzőekben
már írt módszer fordul elő. A nem létező tartozásnál a magabiztos fellépés hatására a sértett
az elkövető által megadott számlaszámra utalja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem
az adóhatóság nem kér tartozás rendezést telefon keresztül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen
bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy
olcsó az áru!
A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat,
ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs
tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve
hogy figyeljenek oda mások
üresen álló házaira. Amen�nyiben pedig valami gyanús
dolgot tapasztalnak, akkor
azt jelezzék az éjjel-nappal
hívható +36-20/5396499-es telefonszámra,
ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, hogy a kapukat
tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés
vagy kopogtatás után kinyítják győződjenek
meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk és
nem idegen.
A korábbi és a most folyamatban lévő kocsi
feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az
utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő
tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt
okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a
jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán
még rövid időre sem!

2020. november

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 orvosok biztosítják.
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota,
Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje: munkanapokon 17 órától
másnap 07 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az
ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az
ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.
Telefon: 0677/401-088

Anyak önyv i
hír ek
házasságot kötött:

szeptember hónapban

Kotró Nikolett – Pintér László
október hónapban

Szántó Klaudia – Sziládi Zsolt
Szűcs Bernadett – Kaveczki Péter
Szilágyi Szabina – Budai József
Csiszár Krisztina – Huszka Krisztián
október hónapban

született:

Rasztovácz Levente (Anyja neve: Winkler Viktória),
Lombfalvi Bálint (Anyja neve: Hugyi Georgina),
Czimber Zoltán (Anyja neve: Szekszárdi Dóra),
Lukács Réka (Anyja neve: Czimber Anikó),
Tóth Zsadány (Anyja neve: Évald Angéla).

O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
Mindent egy helyen?

Sió Citrus Rostos gyümölcslé 0,5 l
Kaiser Téliszalámi

169.- Ft

338 Ft/l

3426,– Ft/kg

Ammerlander szeletelt trappista sajt 125 gr

499,– Ft/l

1992Ft/kg

Szalo ncuko r vásár !
Az akció a készlet erejéig érvényes

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

Petróczky Ferenc

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

