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Tavasszal megkezdődhet a Hűtőház építése
Eredményesen zárult az Önkormányzat „Agrárlogisztikai Központ
építése Jánoshalmán” elnevezésű fejlesztéséhez kapcsolódó Hűtőház
építésére kiírt közbeszerzési eljárása. A város vezetése arra törekedett,
hogy a nyertes vállalkozással minél előbb megkötésre kerüljön a kivitelezésre vonatkozó szerződés. Így amennyiben a téli hónapok időjárása lehetővé teszi, a munkálatok a jövő év elején már megkezdődhetnek.

A közbeszerzési eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot a kiskunhalasi székhelyű Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi
Kft. adta, ők fogják megépíteni az Agrár-Logisztikai Központhoz tartozó gyümölcs, és zöldségfélék hűtésére szolgáló épületet. Czeller Zoltán

polgármester úr és ifj. Németh Miklós a cég képviselője 2020. november
20-án aláírták a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási Szerződést. A megállapodás szerint a vállalkozó általi végső teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 9 hónap.

Hamarosan lesz ingyenes WIFI
Korunk egyik óriási technikai vívmánya a világhálóra való csatlakozás
lehetősége. Szinte az események megtörténtének idejében a szobánkba érkeznek a nagyvilág hírei. Kedvünkre válogathatunk az érdeklődési
körünknek leginkább megfelelő témakörökben. Jánoshalmán az internet

szolgáltatók jelenlétének köszönhetően a lakosság választhat a különféle csomagokból, amelyek az internet elérés lehetőségét igény szerint
biztosítják.
A város vezetése ebben az évben bővíti ezeket a lehetőségeket. A
Képviselő-testület október végi testületi ülésén döntött arról, hogy város
egyes közterein, nevezetesen a Béke tér, az Országzászló Park, a Buszpályaudvar területén ingyenesen használható WIFI kerüljön kiépítésre. A kivitelezés a döntést követően szinte azonnal elindult, a Delta Sec
Kft. munkatársai végzik a hálózati pontok kiépítését. A munkálatok ideje megközelítőleg egy hónapra tehető tehát jó estben a Mikulás hozza
majd a város leggyakrabban használt közterein az ingyenes WIFI hasz-

nálatának lehetőségét, de a karácsonyi ünnepkörben már biztosan használható lesz.
(A fénykép felvételeken az ingyenes WIFI kiépítésének helyszínei láthatóak.)
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Megkezdődött az új bölcsőde tervezése
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Jánoshalmán a kisgyermekek napközi ellátásának tekintetében a szülők
választhatnak egyházi és önkormányzati óvodai ellátás között. Bölcsődei ellátás 1 csoport működésével az önkormányzati óvodában eddig napjainkban is
biztosított.
A város vezetése helyi szakemberekkel történő egyeztetések lefolytatása után rövid távú célként fogalmazta meg a bölcsődei férőhelyek számának bővítését, aminek megvalósítására 2019-ben Bölcsődei Fejlesztések
Bács-Kiskun megyében című pályázatra jánoshalmi helyszínnel pályázat
került benyújtásra. A pályázat eredményes lett, az bővítéshez szükséges
forrást az Önkormányzat megnyerte.

Az új bölcsőde helyszínének kijelölésére már a járványhelyzet idején
került sor. Az önkormányzati képviselők 2020. november 4-én a maszk használat szabályos betartásával döntéshozatalra összegyűltek. Az ülés határozatképes volt, 6 képviselő volt jelen, távol maradtak Kiss György, Nagy István,
Szakál Lajos képviselők.
Czeller Zoltán polgármester úr elsőként Ördögh Edit óvodai intézményvezetőnek adott szót, aki szakmai oldalról világította meg a kérdéskört. Ezt
követően az Önkormányzat pályázatírója, Halász-Csiba Renáta a pályázati elvárásokat ismertette. A Képviselő-testület mindezek figyelembevételével hozta meg az új helyszínről a döntését a jelenlévők mindegyikének egyetértésével. A határozat szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük. A járványügyi időszakban érvényben lévő jogszabályok értelmében a testület döntése, mint polgármesteri döntés jelenik meg, de az

előzőekből kitűnik, hogy Czeller Zoltán kikérte a testületi tagok véleményét a döntéshozatal előtt.
Amely készült Jánoshalma Város Képviselő-testületének hatáskörében
eljárva Jánoshalma Város Polgármestere 2020. november 4. napi döntéseiről.
148/2020.(XI.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 „Bölcsődei Fejlesztések Bács-Kiskun
megyében” című pályázat helyszín kiválasztásáról
TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 „Bölcsődei Fejlesztések Bács-Kiskun
megyében” című pályázat keretében megépítésre kerül a bölcsőde.
Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere határozatával dönt arról,
hogy az új bölcsőde megépítése a Petőfi utca 35. szám, 2420 HRSZ ingatlanon kerül megvalósításra.
A Polgármester megbízza a tervezőt a Petőfi utca 35. szám, 2420 HRSZ
épületének lebontásával, az ingatlan területén egy új építésű két csoportos
bölcsődei épület és kiszolgálóhelyiségek kialakításával, valamint az ingatlan
területén parkolók létesítésével kapcsolatos tervek elkészítésével.
Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: azonnal
(A fénykép felvétel a tervezővel való egyeztetésen készültek)

Tavasszal érkeznek a gépsorok a Gyümölcsfeldolgozó Üzembe
Eredményesen zárult az Önkormányzat Zöldség és Gyümölcsfeldolgozó Üzem létesítése kapcsán kiírt közbeszerzési eljárása a feldolgozó
gépsorok beszerzésére vonatkozóan.

Czeller Zoltán polgármester úr, és Mauer Csaba, a Domaszéki
DOMA-KER 2011. Kft. ügyvezetője 2020. november 20-án aláírták a
Gyümölcsfeldolgozó Üzem gépsorainak megvételéről szóló Vállalkozói Szerződést.

A város vezetése úgy állapodott meg a vállalkozóval, hogy amikor elkészülnek az üzem építési munkálatai, azonnal tudják szállítani a gépeket, és a 2021-es cseresznye, és meggy terméssel az Önkormányzat
megkezdi a létesítmény próbaüzemelését.
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Kerülje el a fagyos
hangulatot
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Rövid hír a
Gyümölcsfeldolgozó építéséről

Milyen veszélyei lehetnek annak, ha
nem gondoskodik időben vízmérője téli
védelméről?
tt
a vízmérőcsere és az elfolyt víz
költsége nagymértékben megterhelheti
pénztárcáját.
tt
váratlanul víz nélkül maradhat
ingatlana.
tt
.az elfolyt víz komoly károkat okozhat.
Szilánkokra tört üveg az óralapon, eldeformálódott számlálószerkezet,
esetleg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát,
akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérőeszköz.
Intő jel lehet az is, ha a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból.
A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia!
A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen pincékben lévő vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is.
Érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy
elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit.

A tervezett ütemnek megfelelően halad a Zöldség és Gyümölcsfeldolgozó építése a Jánoshalmi Iparterületen. Legutolsó híradásunk óta eltelt
időben a Piramis Trade Bau Kft. kivitelezésében már az alépítmények
megépítése történt meg. Kialakították az épület áram, gáz, ivóvíz, szen�nyvíz csatlakozását, lefektették a bekerülő termények mosásakor keletkező víz elvezetésére szolgáló vezetékrendszert.

Polgármesteri intézkedések a vírushelyzetben
A november 11-i Kormányzati bejelentést követően elkezdődött
Jánoshalmán az Önkormányzat által biztosított egészségügyi csomagok készítése. A tasakokba textil maszk, és orvosi szájmaszkok kerültek, valamint. a Magyar Közlöny kivonata az érvényben lévő Kormányzati intézkedésekről.

Hepp Levente intézményvezető irányításával a csomagok kiszállítása november 16-án, hétfőn reggel elkezdődött. A városi címerrel ellátott
csomagok készítését, és széthordását az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, a Városgazda Kft., a Sportcsarnok, és a Gyermekesély Program munkatársai végezték. A csomagokat minden jánoshalmi
háztartásba eljuttatták.
A Polgármesteri Hivatalban összeállításra kerültek nagyobb méretű egészségügyi csomagok is, amelyek kesztyűket, szájmaszkokat, falra szerelhető pumpás kézi és felület fertőtlenítő szereket tartalmaztak. A
csomagokat az önkormányzati intézmények kapták meg.

Ezekkel az intézkedésekkel a város vezetése egyaránt hozzá kívánt
járulni az önkormányzati intézmények dolgozói, és a lakosság vírus
elleni védekezéséhez.

Közérdekű hírek
Önkormányzati segítség a
családoknak a vírushelyzetben
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——Mennyire tette próbára a vírushelyzet az Önkormányzat szociális ellátórendszerét? Milyen segítséget kaptak a családok az Önkormányzattól?
– Czeller Zoltán polgármester urat kérdeztük meg ebben a témakörben.
——Czeller Zoltán polgármester: Ehhez a
feladathoz erőnkhöz mérten, de egyértelmű
segítő szándékkal álltunk hozzá. Rendkívüli
körülmények között különösen felértékelődik
a segítség. Ezt tudtuk, ugyanakkor nem tartozunk azok közé a települések közé, akik évről
évre jelentős tartalékokat tudnak felhalmozni. Rendkívül szigorú, takarékos beosztással
tudunk gazdálkodni, élni. De láttuk a szükséget, és a járvánnyal összefüggésben teljesen
át kellett gondolnunk a helyi szociális ellátásokat. És hozzáteszem, nem csak pénzről
van szó. Önzetlenségről, segítőkészségről,
magunkról való lemondásról. Sokan jelesre vizsgáztak ebből ebben az
évben. A pénzbeli segítség is fontos volt, de emellett az Egészségügyi
Központ, az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, a Család-és Gyermekjóléti Központ, a Polgármesteri Hivatal, a Városgazda Kft. és a Diákélelmezési Konyha munkatársai, sőt a pályázatokban
dolgozó munkatársaink, önkéntes segítők, vállalkozók is rengeteget dolgoztak a napi feladataikon túlmenően.
Amikor nem működtek az oktatási intézmények, házhoz vittük a meleg
ételt, elmentünk az időseknek bevásárolni, és a gyógyszereiket kiváltani. Kemény munka volt, de erőt adott, hogy nagyon sokan hálásak voltak
ezért, mindenütt köszönetet kaptak a munkatársaim a fáradozásaikért.
——JHN: Milyen pénzügyi segítséget tudott az Önkormányzat adni?
——Czeller Zoltán polgármester: Ebben a helyzetben nem hagytuk
magukra a családokat, akiknek a legjobban szükségük volt segítségre. Jelentős segítséget tudtunk nyújtani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak, a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Ez azt jelenti, hogy 473 gyermeknek, egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatást tudtunk adni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok esetén 10.000Ft-ot gyermekenként, ezt 108 gyermek
kapta meg. A hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű családokban
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15.000 Ft-ot gyermekenként, 365 gyermeknek tudtunk adni. Jellemzően többgyermekes családokról van szó, tehát 4 gyermek esetén
eléri az 40.000-60.000 Ft-ot is egy-egy család támogatása. A támogatás postai úton 2020. november 12-én kiutalásra került a családoknak, melyet a visszajelzések alapján már minden család kézhez vett.
——JHN: Más jellegű támogatásokra is sor került?
——Czeller Zoltán polgármester: Igen, rendkívüli települési támogatást tudtunk adni 79 főnek, őket alkalmasint többször is szükséges volt segíteni,
így 149 alkalommal adtunk ki 2.000-10.000Ft-ot bizonyos élethelyzetekben segítségnyújtásként.
——JHN: Hallani lehetett év közben élelmiszer csomagokról is, amelyeket
kismamák kaptak meg.
——Czeller Zoltán polgármester: Így van, élelmiszer csomagot kismamák is, de rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek is kaptak. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttatott a mi járásunkban élő lakosok számára, ezeket osztottuk szét.
Az egyik csoportba a 0-3 éves, 7-14 éves Rendkívüli Gyermekvédelmi
Kedvezményre jogosultak és a várandós kismamák kerültek. Itt havonta
júniustól decemberig, minden hónapban 62-71 csomag talált gazdára. Külön osztottunk tisztasági csomagokat, 68db 0-3 éves, és 252 db
7-14 éves gyermeket nevelő családnak.
A rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek, a rokkantsági,
vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek esetében 641 csomagot osztottunk szét a vírushelyzet alatt eddig. Köszönjük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hathatós segítségét.
——JHN: Várható még az év hátralévő időszakában valamilyen segítség?
——Czeller Zoltán polgármester A legfontosabb tudnivaló a hátralévő időszakra, hogy a Kormány rendelete alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2020. december hónapban kerül kifizetésre azok
számára, akik 2020. november 1. napján jogosultak voltak pénzbeli támogatásra. Ezt az érintett családok már tudni fogják, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő családban az
alapösszegű pénzbeli támogatás 6.000Ft lesz gyermekenként. A hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokban az emelt összegű pénzbeli támogatás 6.500Ft-ot kapnak majd
ikor
gyermekenként.
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A szájmaszk helyes viselete:

Felrakás előtt szappannal mossunk kezet!
A szájmaszkot helyezzük fel úgy, hogy minél jobban rásimuljon az arcunkra!
Használat során ne fogdossuk kézzel sem a szájmaszkot, sem arcunkat!
Ha véletlenül hozzáérünk, mossuk meg a kezünket szappannal!
Ha lélegzés során a szájmaszk benedvesedik, cseréljük ki újra!
Mielőtt levesszük a szájmaszkot, mossunk szappannal kezet!
A szájmaszkot a guminál fogva vegyük le úgy, hogy az archoz nem érünk
hozzá!
8 A használt szájmaszkot helyezzük el úgy, hogy se mi, se a környezetünk ne
férjen hozzá, és ne tudjon tőle megfertőződni (az egyszer használatos szájmaszkot zárt zacskóba, a textíliásat rögtön a mosógépbe), majd ismét mossunk szappannal kezet!
A koronavírus járvánnyal kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

A háziorvosok 2020. november 24. napi állapot szerinti adatszolgáltatása alapján koronavírussal megfertőződött személyek száma Jánoshalmán: 36, ebből:
●● meggyógyult: 19 személy
●● aktív fertőzött (karanténban): 11 személy
●● teszteredményre vár: 4 személy
●● kórházban lévő személyek száma: 0
●● A vírus számlájára írt haláleset is történt, sajnos 2 személy elhunyt ennek
következtében.

Mindezekre tekintettel felhívom a lakosság figyelmét a kormányzati intézkedések és a helyben érvényben lévő rendelkezések fokozott betartására, különösen a maszk használatára, szociális távolságtartásra és a higiéniai szabályokra!
Rendkívül fontos az egyéni felelősségvállalás. Az elkövetkező időszakban fokozottan figyeljünk az idősekre, a számukra biztosított vásárlási idősávot vegyük figyelembe! Ügyeljünk a betegekre hisz az ő szervezetük sokkal érzékenyebben reagál, jobban kitett egy esetleges fertőzés
szövődményeinek.
Az Önkormányzati Intézményekben munkatársaink igyekeznek a fertőzés terjedését minden eszközzel megakadályozni, a szigorúbb intézkedések nem az oda érkezők ellen vannak, hanem a védelmükben!
Ne adjunk teret a vírus további terjedésének, a fertőzés csökkentése
közös érdekünk!
Vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok Mindenkinek!
Czeller Zoltán polgármester

Figyelem, a hideg és a hó nem előzi meg a járvány terjedését!

A hideg időjárás nem gyógyítja, nem kezeli, és nem előzi meg a Covid19 járvány terjedését. A legjobban úgy tudunk védekezni a Covid 19 járvánnyal
szemben, hogy biztonságos távolságot tartunk másoktól, valamint gyakran és alaposan tisztítjuk a kezünket.
Forrás: Egészségügyi Világszervezet
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Bács-Kiskun megyében is elkezdődött a célzott csoportos tesztelés
November 23-án Bács-Kiskun megyében is megkezdődött az iskolákban,
óvodákban, valamint bölcsődékben dolgozók célzott csoportos tesztelése a
megyei védelmi bizottságok és kormányhivatalok szervezésében.
A megyében 774 helyszínen mintegy 11 168 fő tesztelését, 31 mintavevő egység végzi az antigén gyorstesztekkel. 711 köznevelési intézmény és 63 bölcsőde
feladatellátási helyszínén zajlik a mintavétel. A részvétel önkéntes, de kérjük az
intézmények dolgozóit, segítsenek maguknak és a környezetüknek azzal, hogy
alávetik magukat a tesztelésnek.
A mintavevő egységeket a kormányhivatal látja el védőfelszereléssel a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján. A védekezésbe bevont egyetemistákat díjazás illeti meg, illetve a kormányhivatalok részükre napi étkezésről és
szükség esetén szállásról gondoskodik, továbbá biztosítja a szükséges gépjárműveket, teszteket. A hallgatókat minden nap tesztelik, akiknek a kéthetes gyakorlaton szerzett tapasztalataikat az iskolák kreditként beszámítják, továbbá a
védekezésben való részvételük nem érintheti hátrányosan tanulmányi előmenetelüket. Természetesen a feladat alól mentesül az a hallgató, akinek az egész-

Ismét meghosszabbítja a kormány
a lejárt okmányok érvényességét

A koronavírus-járvány terjedésének, valamint a személyes találkozások számának csökkentése érdekében a kormány mérsékli az állampolgárok ügyintézési terheit, ezért meghosszabbítja a lejáró személyi okmányok érvényességét.
A november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet
megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Ugyanez
vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3. között jártak le, de akkor meghosszabbította a kormány az érvényességüket.
A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt érvényességű
okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók, azokat külföldön nem fogadják el.
A rendelet ugyanakkor nem vonatkozik a július 3. és november 4.
között lejárt okmányokra, így azokat meg kell hosszabbíttatni.
A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében november 11-étől
a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon – így a kormányablakokban és
az okmányirodákban is – kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. A kormányablakba történő időpontfoglalásra online az idopontfoglalo.kh.gov.hu vagy a megújult magyarorszag.hu
oldalon, illetve a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség – tájékoztatott a Miniszterelnökség.
(MTI)

ségi állapota ezt indokolja, aki várandós, gyermekét egyedül neveli, vagy hozzátartozóját személyesen gondozza. Áldozatkészségüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük.
Fontos, hogy a szűrésen átesett dolgozó az esetleges pozitív eredményről
köteles értesíteni a háziorvosát, és házi karanténba kell vonulnia.
A célzott csoportos tesztelés célja a koronavírus terjedésének lassítása, és
az, hogy teljesebb képet adjon a dolgozók közötti fertőzöttek arányáról. A közös
cél, hogy Magyarország működőképességének megőrzése mellett megóvjuk a
magyar emberek életét, egészségét.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket,
hogy a decemberi munkanap-áthelyezések miatt

MÓDOSUL A NYITVATARTÁSI REND

Kedves Ügyfelünk!
A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig ismét meghosszabbodik a
legtöbb okmány érvényessége.
Kérjük, hogy ügyintézés előtt tájékozódjon
a www.kormanyablak.hu-n és a 1818-as telefonszámon!

2020. december 11. (péntek)
2020. december 12. (szombat)
2020. december 24. (csütörtök)
2020. december 25. (péntek)
2020. december 28. (hétfő)
2020. december 29. (kedd)
2020. december 30. (szerda)
2020. december 31. (csütörtök)
2021. január 1. (péntek)

www.kormanyablak.hu

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
ZÁRVA
ZÁRVA
7:00 – 17:00
8:00 – 12:00
8:00 – 16:00
8:00 – 12:00
ZÁRVA

1818

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2020.11.23.

Munkakör
Kőműves
Szobafestő és mázoló
Egyszerű építőipari foglalkozású
Kőműves
Udvaros – Karbantartó
Szerelő - Anyagbeszerző
Raktárkezelő
Virágbolti eladó - kisegítő

Iskolai végzettség
Cég megnevezése
Szakmunkásképző
Generál Építőipari Szociális Szövetkezet
Szakmunkásképző
Generál Építőipari Szociális Szövetkezet
Általános iskola
Generál Építőipari Szociális Szövetkezet
Szakmunkásképző
Kápé-Bau Kft.
Általános iskola, Szakmunkásképző Fer-Er Kft.
Általános
iskola,
Szakmunkásképző,
Szakközépiskola Fer-Er Kft.
„B” kategóriás jogosítvány
Szakmunkásképző, Szakközépiskola Fer-Er Kft.
Szakmunkásképtő, Szakközépiskola Árpási Mónika Ev.

Munkavégzés
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Kiskunhalas
Mélykút és vidék
Jánoshalma

Jánoshalma és vidék megegyezés szerint
Jánoshalma
Jánoshalma

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

Munkabér
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Péntek
08.00-12.00

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

megegyezés szerint
165.000 ,-Ft

2020. december

Járási Hivatal hírei

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

7.

Rendhagyó, online pályaválasztási
börze indult Bács-Kiskun megyében

Csak időpontfoglalással fogadják
ügyfeleiket a kormányhivatalok

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a sikeres „Jövőd a tét!” Pályaválasztási Kiállítással idén rendhagyó módon, online jelentkezik.
A rendezvény mindenkori célja, hogy a kiállításainkon rendszeresen megjelenő középfokú oktatási intézmények képzési kínálatát, az
iskola sajátos hangulatát, az oktatási rendszerükben rejlő lehetőségeket az érdeklődő 7-8. osztályos iskolás tanulóknak, szüleiknek és minden érdeklődőnek bemutassák, diákjaik és tanáraik közreműködésével.
A rendezvénysorozat minden évben három helyszínen valósult meg és a
látogatók száma meghaladta a hétezer főt.
Az élő helyszínek, izgalmas standok helyett most a Kormányhivatal
honlapján (http://bkmkh.hu/jovod_a_tet_2020/jovod_a_tet/) lehet ismerkedni azzal a közel ötven tanintézménnyel, akik előzetesen elküldték
részünkre a felvételi tájékoztatójukat.
Az iskolák bemutatkozó oldala tartalmazza az aktuális elérhetőségeket, a 2021/2022. tanévben induló szakmákat ágazati bontásban, valamint szakma- és iskolabemutató filmeket.
A „Jövőd a tét!” online felületen lehetőség van a „Suli kereső” menüpontban település szerint leválogatni az iskolákat, valamint a „Hasznos
linkek gyűjteménye” a kitekintést segíti a pályaválasztás témájában.
A honlapunkon elérhető középfokú oktatási intézmények száma nem
teljeskörű.
Ne késlekedj! Ismerkedj az iskolákkal, foglalkozásokkal, szakmákkal!

Szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: aki teheti, online intézze hivatali ügyeit!
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának
csökkentése érdekében szerdától csak előzetes időpontfoglalással lehet
ügyeket intézni a kormányablakokban és okmányirodákban. A kormányzati
intézkedésekkel összhangban most meghozott óvintézkedésekkel a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében Magyarország Kormánya által bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan 2020. november 11-től
a kormányablakokban ismét kizárólag előzetes időpontfoglalást követően
lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható
telefonszámon van lehetőség. Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció nélkül is foglalhatnak
majd időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától nem közlekednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik.
A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon találhatók.
Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében továbbra is kizárólag
szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.
Az elkészült okmányok személyes átvételére november 11-ét követően
nem lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március. 11. és június 18. közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december 15-ig érvényesek, ezért kérjük, éljenek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az ügyfélkapuval
nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint
hívják az ingyenesen hívható, 1818-as telefonszámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalat.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
is csatlakozik az Európai
Hulladékcsökkentési Héthez

(Miniszterelnökség)

Már a lakcímbejelentés és az elveszett
okmányok pótlása is intézhető online

A kormányhivatal ügyfélszolgálatain keresztül hívja fel a figyelmet a
környezettudatosságra, a pazarlás mellőzésére, a hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint az újrahasznosítás fontosságára.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden év novemberének utolsó hetében, így idén november 21-29. között rendezik meg. A fenntartható jövő érdekében 2009-ben indított kezdeményezésben résztvevő
országokban egy teljes héten keresztül lelkes önkéntesek saját ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék
keletkezésének megelőzésére, a keletkezett mennyiség csökkentésére,
a termékek újrahasználatára, valamint az anyagok újrahasznosításának
fontosságára. Magyarországon 2012 óta szervezik meg az eseményt, a
tavalyi évben 411 akcióval zajlott. Európai szinten 16570 akciót valósítottak meg a programhoz csatlakozó önkéntesek. Az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek minden évben van egy kiemelt témája. Az idei év fókusza
a láthatatlan hulladékokra összpontosul.
Munkatársaink a program logóját, kitűzőként viselve közvetítik a
lakosság felé a Hét üzenetét, tudatosságra ösztönzését. A kitűzőkkel
tehát 2020. november 23-27. között találkozhatnak Bács-Kiskun megye
összes kormányablakában és okmányirodájában.
Az Európai Hulladékcsökkentési Hétről bővebben a https://hulladekcsokkentesihet2020.hu/ oldalon olvashat.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bővül a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus szolgáltatások köre: már a lakcímváltozás bejelentése, az elveszett eSzemélyi igazolvány, a jogosítvány és az útlevél pótlása is intézhető személyes megjelenés nélkül, ezáltal a kormányablak felkeresése teljes mértékben kiváltható –
közölte a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az MTI-vel.
A közlemény szerint a lakóhelyet, a tartózkodási helyet és az ezeket érintő változásokat kizárólagos tulajdonosként, haszonélvezőként, illetve a szállásadó hozzájárulásával lehet online bejelenteni. Ha a bejelentés nem szállásadóként történik, a kérelemhez a lakás használatára vonatkozó jogosultság
igazolására alkalmas nyilatkozatot, vagy okiratot, például bérleti szerződést
kell csatolni. Csak érvényes, a központi címnyilvántartásban szereplő címet
lehet bejelenteni – írták.
Az eSzemélyi igazolvány – annak érvényességi idején belül, akár többször is – a korábbi okmánnyal csaknem megegyező adattartalommal pótolható. A pótlás évente egyszer, eltulajdonított okmány esetén és 18. életév
alatt ingyenes.
Az elvesztett, ellopott igazolvány online pótlását azonban csak az kérheti,
akinek az újtípusú igazolványa nem tartalmaz tárolóelemet (chipet), akinek a
chip nem tartalmazza az ujjnyomatát, és aki korábban hozzájárult az ujjnyomata tárolásához a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.
A korábbi okmányhoz rendelt funkciók és szolgáltatások – e-aláírás és
időbélyegzés szolgáltatás, vészhelyzet esetén értesítendők telefonszáma –
a pótlás után nem érhetők el automatikusan. Ezeknek a funkcióknak a vis�szaállítása csak személyes ügyintézéssel lehetséges. A vészhelyzet esetén
értesítendő telefonszámok utólagos bejelentése viszont kártyaolvasó eszközzel elektronikusan is intézhető a www.magyarorszag.hu oldalon – olvasható a
(kormanyhivatal.hu)
közleményben.
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Online is lekérdezhető a COVID-tesztek eredménye
Ügyfélkapuval online is lekérdezhető a COVID-tesztek eredménye a
www.eeszt.gov.hu oldalon.
Fontos, hogy a www.eeszt.gov.hu oldalra történő belépéshez Ügyfélkapu szükséges.

Ügyfélkapu-regisztráció személyesen
A regisztrációt bármely kormányablakban vagy okmányirodában kérel-

mezheti, az ügyintézéshez vigye magával érvényes személyi igazolványát, lakcímkártyáját, illetve meg kell majd adnia egy működő e-mail címet is.
Mivel az Ügyfélkapu-regisztráció személyes ügyintézése fertőző megbetegedés, hatósági házi karanténra kötelezés esetén lehetetlen, ezért is
célszerű az ügyfélkapus hozzáférésről mielőbb gondoskodni.

Tájékoztató
munkáltatói
támogatásról
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem
alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha regisztrált
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 bruttó bér és a ténylegesen
átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi
8 órás munkaidő esetében.
Bővebb információ a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. szám alatt
található Foglalkoztatási Osztályon, vagy a 77/795-015 telefonszámon kérhető.
Részletek:
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az utóbbi időben több feljelentés is született a sértetti hiszékenység következtében.
Telefonon vagy 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 kön�nyedén emelnek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek
vásárlásokat.

Ügyfélkapu-regisztráció online
Ügyfélkapu online is nyitható abban az esetben, ha rendelkezik elektroni-

kus személyazonosító igazolvánnyal.
Amennyiben már rendelkezik Ügyfélkapuval, de elfelejtette jelszavát,
felhasználónevét, úgy a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon kérhet segítséget.
(kormanyhivatal.hu)

2020. december

Kulturális életünkről

„Kottával Bácskán, Pilisen át...”
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Egymásra vagyunk utalva
Az alábbiakban a Solymári Hírmondó című helyi újság jóvoltából
számunkra kedvest hírt osztunk meg olvasóinknak. A kitüntetettnek
pedig ezúton is graatulálunk

Augusztus 20-án a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át Lógó Tibor, a Honvéd Férfikar szólamvezető énekművésze, az
Országúti Ferences Plébánia karnagya énekművészi és karnagyi tevékenysége elismeréseként. Vele beszélgettünk művészetről, zenéről, az énekkarok jövőjéről.
—— Már 13 éve vezeti a Corvinus Vegyeskart. Hogyan, mikor került Solymárra?
—— A feleségem családjának gyökerei Solymárra vezetnek vissza. Úgy 15
évvel ezelőtt kezdtük el felújítani apai örökségét itt, Solymáron. A gyerekeink már ide, ebbe a családi házba születettek; Petra kilencedikes, Bence
Máté ötödikes, Adám negyedikes.
—— Meséljen arról, hogyan került kapcsolatba a zenével!
—— Kiskunhalason születtem, Jánoshalmán nőttem fel, egészen az érettségiig ott is laktam. Jánoshalma Kiskunhalas és Baja között van félúton, lenn
délen. Mind az otthoni környezet, a család, mind a zenei tagozatos általános iskola nagyon meghatározó volt számomra. Kitűnő zenetanárok és
olyan fantasztikus személyiségek voltak jelen az életemben, akik hiteles,
követendő módon tudták képviselni a zene által köz- vetített értékeket. Az
ELTE-n végeztem karvezetés szakon, amit nagyon szerettem; emberközeli közeg volt számomra a falusi élet után. Később a Zeneakadémiát is elvégeztem. Édesanyám pedagógus, édesapám gazdálkodó ember. Az iskolában kapott értékek mellett a virágzó gazdaság jelenlé- te is fontos része
volt az életemnek: láttam, hogy amiért dolgozunk, az működik, kézzelfogható eredménye van. Bízom benne, hogy az én gyerekeim is átélhetik a
családi körben elvégzett közös munka nevelő és értékadó voltát.
—— A családja is zenél?
—— Feleségemet abban a kórusban ismertem meg, amelyet akkor épp vezettem, ő volt a legszebb lány a karban. A gyerekeket is igyekszünk a zene
szeretetére nevelni. Petra és Adám a zongorával áll közelebbi kapcsolatban, Bence harmonikázni tanul. Nem gondolom, hogy világelsőnek kell

lenniük a zenélésben, de biztos vagyok benne, hogy gazdagítja őket a
zenetanulás. Ha két-három évet eltöltenek egy hangszerrel ismerkedve,
már profitálnak belőle. Együtt is zenélünk néha kisebb négykezeseket, de
a templomi orgonát is kipróbáltuk már.
—— Nem könnyű gyerekként a zenetanulás. A szolfézs nem feltétlen kedvelt
tantárgy, és a gyakorlás is megterhelő az iskolai feladatok után.
——Ez így van, a saját példámmal is tanúsíthatom. Mindig ott ültem a zongoránál, lehetett sejteni, hogy közel áll hozzám a zene, de sokszor nem azt
gyakoroltam, amit kellett volna. Egyszer úgy mentem zongoraórára – akkor
már hónapok óta nem gyakoroltam rendesen –, hogy édesanyám is ott ült
a tanárnő mellett. Alaposan elbeszélgettek velem. Attól kezdve igyekeztem
nagyobb szorgalommal készülni a zeneóráimra is.
——A kántorképzőt is majdnem abbahagytam, de jobb belátásra bírtak. A kötelező gyakorlások valóban nehezemre estek... Visszagondolva ez sem volt
egyszerű történet. Baján tanultam orgonálni a Kalocsai Egyházmegye kántorképzőjében. Az általános iskola 7. osztályában kezdtem el a négyéves
képzést, a tanórák mindig szombati napon voltak. Kamaszként szombaton
iskolába járni, az bizony nagy kitartást igényelt. Utólag persze örülök, hogy
sem ezt, sem a zongorázást nem hagytam abba.
Látom, hogy időben milyen leterheltek a mostani gyerekek: nemcsak
az iskola, de a különórák, a sport is sok időt elvesz a szabadidejükből. Pedig fontos a szolfézs is. A szolfézstanárnak is nehéz úgy tanítani, hogy az órákon ne legyen vasszigor, kedvet is csináljon a tárgyhoz, de közben tanítson is.
—— A felnőttek is egyre elfogultabbak. Van még, aki kedvet érez a kórusban
éneklésbe
—— Látom a nehézséget az utánpótlásban. Nincs már annyi zenei tagozatos általános iskola, mint régen, hiszen feladatukat a zeneiskolák vették
át. Ott még mindennap volt énekóra, délután zenekar vagy kórus, így ittuk
magunkba a zene szeretetét. Ezt ma, a heti egy énekórával nehéz ugyanúgy elültetni a gyerekekben. Minden tiszteletem azoké a kollégáké, tanároké, akik ezt a hivatást választották, és jó szívvel vannak a gyerekeink
mellett. Manapság különösen nagy érték ez, hiszen az információáradat
mellett elengedhetetlen, hogy gyermekeink szépérzékét is neveljük – például zenével.
A felnőtteknek is nehéz hetente szabaddá tenni azt az egy-két estét,
ami a kórusműfaj sajátossága, nem megy másképp. A „hangszer”
itt az egyes emberekből áll, egymásra vagyunk utalva. A mai fiatalságnak szóló üzenet úgy hangozna, hogy „barátom, számítunk rád,
részese vagy egy olyan dolognak, amiből, ha hiányzol, már nem olyanok vagyunk, mint amilyenek veled együtt lehetnénk”.
Nekünk, karvezetőknek is meg kell találnunk az utat, ami előre visz. A
ferenceseknél egy klassz váltást sikerült csinálni. A Kapisztrán Kórust
1945-ben alapították, neves, meghatározó közössége volt a plébániának. Örökségüket a Kapisztrán Kamarakórus viszi tovább, amely tulajdonképpen olyan professzionális énekesekből áll, akik alkalomszerűen próbálnak. Ha van egy feladat, akkor összejövünk, összepróbáljuk. Most is épp egy ilyen projekten vagyunk túl: az Országúti Ferences Templom felszentelésének 250. évfordulójára próbáltunk, és egy
szép koncertet sikerült összeállítanunk.
A solymári Corvinus Vegyeskarnak vannak testvérkórusai, akikkel
együtt szoktunk énekelni. A Törökbálinti Kamarakórussal is rendszeresen dolgozunk együtt, közös kórustáborokon is részt vettünk már.
Ha a két kórus összejön, már ötvenen vagyunk, nagyon szép így a
hangzás.
—— Úgy érzem, sok munkája lehet mindhárom kórusban. De azon is elgondolkodtam, hogy vajon meg lehet-e élni ma éneklésből, karvezetésből.
—— Amikor idekerültünk Solymárra, többen is aggódva kérdezték, hogy én
tényleg ebből szeretném a családot eltartani? Hála Istennek, működik.
Nagyon jó érzés, hogy a zenélésből, a muzsikálásból tudom eltartani a
családomat. Az biztos, hogy több lábon kell állni. Most is a reggeli szentmiséről jövök a városból, este is megyek vissza. A főállásom a Honvéd Férfikarban van, ahol a tenor prím szólam szólamvezetője vagyok, augusztus 1-jétől pedig másodkarnagyként is részt veszek a munkában. A Margit
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körúti templomban orgonálok, és a projektkórust szervezem. Mindemellett
a solymári Corvinus Vegyeskart vezetem, de ezt leginkább kedvtelésből,
barátságból vállalom. A kitüntetésre a Honvéd együttes terjesztett fel; úgy
látták, hogy megfelelően végzem a munkámat, és ezzel igyekeztek visszajelzést adni arra vonatkozóan, hogy továbbra is számítanak rám.
—— Jut ideje pihenésre, vagy a hivatása tekinthető hobbinak is? Hogy viseli a
család, hogy épp reggel és este nincs otthon?
—— Ez a helyzet leginkább a feleségemnek ad pluszmunkát, részéről igényel
odaadást és türelmet. Ha például reggel fél 8-kor mise van, akkor bizony
fél 7-kor el kell indulnom. Azt hiszem, egyébként sem könnyű a muzsikusfeleség élete. A templomi zenélés egy életforma, a leginkább családias
órákban van távol az ember: reggel, este, vasárnap, karácsonykor, húsvétkor...
Nagyon szeretem a hivatásomat, de színpadon állni fél négyzetméteren, az nem csak hobbi, hanem kemény munka. Mondták is a nagy
öregek, amikor bekerültem a Honvédba: „Fiam, ezt a szakmát nem
hanggal, hanem lábbal kell bírni.”
Nekem is jólesik a pihenés. Általában a hétfő a szabadnapom; többen
orgonálunk a Margit körúton, váltjuk egymást. Szívesen töltünk időt a
barátainkkal, például együtt bográcsozunk. Nagyon szeretek kerékpározni, megtenni a Balaton-körből egy részletet a fiaimmal, vagy körbe biciklizni egy nyári délutánon a Velencei-tavat, aztán fürödni egyet
a tóban. De itt a környéken is szoktunk tekerni, a Duna-parton, vagy
csak át Vörösvárra, megkerülni a tavat.
—— Valószínűleg a vírushelyzet is adott lehetőséget a pihenésre. Hogy zajlik most a kórusmunka?
—— Nem aludtuk végig a napokat tavasszal sem: a gyerekek online oktatása
bőven adott feladatot, a ferenceseknél minden misét meg- tartottunk zárt
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kapuk mellett online, a Honvéd Férfikarral pedig videókat készítettünk otthonról. Kiküldött zongorakíséret alapra énekelte fel mindenki a szólamát,
amit egy stúdióban összevágtak. Izgalmas munka volt, sokan megnézték,
népszerű volt.
A Honvédban most, amíg nincs közvetlen érintettség, lehet dolgozni. Sajnos már kezdik lemondani a szerepléseinket, pedig erős évadunk lett volna. Át kell gondolnunk, hogy mit tudunk tenni ebben a helyzetben. Műhelymunkás időszakot élünk, talán online koncertet is szervezünk majd. Bár most
nem arról szólnak a hétköznapok, hogy hétről hétre kiállunk és énekelünk,
de meg kell találnunk a mostani időszaknak is az értékét és értelmét. Alapos felkészülés után november közepén tervezzük fölvenni azt a karácsonyi anyagot, amit Európa szerte sugároznak majd a közszolgálati rádióadók
karácsony napjaiban.
Solymáron jelenleg nincsenek próbák, itt a korosztály is jobban érintett.
Nyáron elkezdtünk dolgozni, Mozart Koronázási miséjét adtuk volna elő egy
szeptemberi templomi koncerten, de a járványhelyzet sajnos nem tette lehetővé, hogy a szentélyben 60-70-en összezsúfolva énekeljünk. Nem búsulunk;
örülünk, hogy idáig eljutottunk a Mozart-misével. Otthon mindenki tudja hallgatni, és jövőre, 2021-ben – amikor a Corvinus Vegyeskar 25 éves jubileumát ünnepeljük – minden bizonnyal itt, a solymári templomban is meg tudjuk
majd szólaltatni, átélve ezzel Kodály gondolatát: „..a zene nemcsak magányosok kedvtelése, hanem lelki, szellemi erőforrás, amit minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni”.
Solymári Hírmondó

Komáromi-B. Hajnalka
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Rózsaültetés a
templom előtt

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

A Szent Anna templom előtti vasfeszület kertjében rózsatövet ültetett
a Mons. Menyhárt Sándor. A kanonok plébános, bírósági helynök bízik
benne, hogy az elültetett rózsatő a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékét hordozzák majd a jövő nemzedékek előtt. A
plusz egy év, a NEK-rózsák gyökereinek megerősödését segítheti, míg
a hívők, útkeresők számára a lelki felkészülést, az elmélyülést teszi
lehetővé Jézus közös megünneplésére.

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
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Kézimunkával a környezetünkért :
Újrahasznosítás –

Hittel és szeretettel

Trianon – A kép mérete 50x 35 cm
Évtizedek szakmai munkássága után hogyan lehet nyugdíjasként a
gyermekeink jövőjéért tenni valami hasznosat, maradandót?
Beszélgetőtársam Keresztényi Attiláné, akivel szakmai pályafutása
alatt a kiskunhalasi kórház röntgen osztályán találkozhattunk egészségügyi problémáink alkalmával.
——Mikor kezdtél el kézműveskedni? Volt időd és energiád a napi
teendők és a munka mellett?

——Röntgen asszisztens voltam 44 évig, 2019 júliusától vagyok nyugdíjas. A
napi bejárás és a munka töltötte ki az időmet, itthon pedig a háztartás, a
családi feladatok, mint minden anyukának … kézimunkára nem sok időm
maradt. A környezetünk elhanyagoltsága, a sok kártékony anyag, ami
megjelent a háztartásokban sok egészségügyi problémával hozható kapcsolatba. Sok figyelemfelkeltő esetet láttam, talán ezért is foglalkoztam
egyre többet a környezetünk védelmével.
——Mire gondolsz konkrétan?
—— A sok csomagolóanyag, ami aztán nem bomlik le, talán mindenkinek
fejtörést okoz. Nézzük csak a kávézási szokásainkat! Pár évvel ezelőtt
jelentek meg a boltokban az alumínium kávékapszulák, amik a szemnek nagyon tetszetősek, de sajnos egyre növekvő mennyiségük egyre
inkább szaporítja a környezetszennyező hulladékot. Azon kívül, hogy én
nem ilyen kávét iszom és a közvetlen környezetemet is sikerült meggyőznöm a kávézás egyéb formájának élvezetéről, a kávékapszulák szaporodását sajnos nem igen tudom megfékezni. Annyit azonban sikerült megtudnom, hogy a legnagyobb kapszulaforgalmazó XY cég már a vásárlóinak gyűjtőtasakot ad, amiben vissza tudják vinni az elhasználtakat és a
cég újrahasznosítja.
——Köszönjük az információt. Ha valaki szeretné tudni, melyik cégről van szó,
felhívhat a kérdéssel? Vagy nagyon haragszol a kapszulákra?
——Nem haragudhatok, hiszen ha már úgyis jelen vannak a mindennapjainkban, megpróbálom újra álmodni őket, új életre kelnek egy kis kézimunka
árán.
Nagyon szép színesek ezek a kapszulák /kb.70-80 féle/ amik az én fantáziámat megfogták. 2017-ben próbáltam meg először alkotni valamit azokból a kapszulákból, amiket egy vendégségből hoztam haza és elkezdtem gyűjteni is. Ma is csak úgy bedobják a kapun keresztül, ha nem is
vagyunk itthon.
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—— Nem gondolnám, hogy a SZEMÉT csökkenne a földön, de ha csak egy
porszem láthatatlan részével mindenki tenne azért, hogy kevesebb legyen
a szemetünk vagy újra hasznosítanánk, amit csak lehet, máris tettünk a földünkért és az élhető jövőnkért valamit.
——Szeretem az optimizmusodat! Pozitív gondolatokkal erősíthetünk másokat is!
——Biztos vagyok benne, legalább is hinni szeretném, hogy a jelenlegi járvány után sok emberben átértékelődnek a dolgok, és ha csak egy kicsit is
jobban megbecsüljük a mai világunkat, bizonyára jobban is vigyázunk rá!

2.”Jin-Jang” A kép 39x39 cm, 240 db. kapszulából kivágott 1200 kör
elemből áll. A „Szivárvány” A kép 35x44 cm, 278 db. kapszulából kivágott 1395 kör elemből áll.
——Mi lett a sorsuk az újjászületett kapszuláknak?
—— Először csak a kollégáimat ajándékoztam meg egy-egy sugárjelet mintázó kitűzővel, majd angyalkákkal. Ezek után kisebb medálokat készítettem
egy-egy kapszulából, majd összeillő színekből nagyobbakat. A kollégák és
a család bátorítására szabadjára engedtem a fantáziámat. Az alkotásaim
sorát az ékszerek kezdték, / medál, nyakék, fülbevaló/ majd kibővült a
paletta használati tárgyakkal és képekkel.
——Egyszer egy kézművesek vásárán említetted, hogy italos dobozokat
is gyűjtesz. Kíváncsi voltam, mi lesz belőlük.
——Jelenleg már a kapszulák mellett fém italos dobozok is az alapanyagaim közt szerepelnek. A férjem is mindig kíváncsiskodik, aztán, ha elkészül
egy új darab, ő az első bírálója.
——Úgy hallottam, más kézművesekkel is kapcsolatba kerültél.
——Egy véletlen során ismertem meg a Bajai Festők és Kézművesek „Baráti”
Egyesületét, majd 2019 tavaszán munkáim alapján taggá választottak. Ez
a közösség igen nagy inspirációt adott a további munkámhoz. Az egyesület igen sok kiállításon mutatja be tagjai munkáit a nagyközönségnek, amelyeken már én is részt vehettem egy-egy témába illő alkotásommal. Rajtuk
keresztül több pályázattal találkoztam, amelyek újabb kihívást jelentettek
számomra. Magam sem hittem, hogy ennyi mindent tudok a kávékapszulákból megálmodni.
Részt vettem az Alkotó energia -Paksi Atomerőmű pályázatán.
Budapesten a Painter Galéria „ Béke, harmónia hatása az emberre
és a természetre a művészetben”című pályázatán különdíjat kaptak a
munkáim, melyek a galéria kiállításán is részt vettek.
Jelenleg újabb munkám van elbírálás alatt, a miskolci Magyar Alkotók
Internetes Társulása által a Trianon emlékév alkalmából kiírt „Összetartozunk” című pályázaton.
Munkáimat most már egyre többször megmutatom és kínálom kézműves
vásárokon, ahol szintén elismerésben részesülnek a vevők részéről, ami
tovább motivál az alkotásra.
——Prózai a kérdés: Most már, hogy ennyi kis kapszulát átváltoztattál, gondolod, hogy lényegesen kevesebb szemét került a kukákba?

4. Kézművesek vására – Jánoshalmi Napok 2020
——Sajnálom, hogy most nem egy vásáron beszélgethetünk, ahol
mindenki láthatná a munkáidat.
——Most az a dolgunk, hogy fegyelmezetten viseljük el a járvány adta körülményeket. Majd, ha lehetőség lesz rá, szeretném bemutatni munkáimat egy
kis kiállításon a jánoshalmiaknak is. Egyedi megrendelést is szívesen vállalok. Ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, szeretettel várom az ötleteket, kívánságokat és kapszulákat! Jelenleg karácsonyi ihletésű munkákon dolgozom.
—— Köszönöm szépen a beszélgetést és ezt a lélekemelő látványt,
amit a munkáid nyújtanak itt az otthonodban. Gratulálok az
eddigi eredményekhez és kívánom, hogy még sok örömet lelj
ebben a békét és harmóniát árasztó tevékenységben!
+ A vásári transzparens a címben
Lógó Tiborné
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Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Szülő!
Engedjék meg, hogy ezúton is
megszólítsam Önöket. Számunkra
a
jánoshalmi
Hunyadiban
mindig is nagyon fontos volt,
hogy kapcsolatba kerüljünk
a leendő első osztályosaink
szüleivel. A járványügyi korlátozó
intézkedések bevezetése miatt,
erre nagyon nehéz lehetőséget
találni.
Elmarad a közkedvelt Hunyadi
Apródsuli rendezvénysorozatunk,
amellyel Önök betekinthettek
abba a munkába, ami nálunk
folyik. Célunk volt, hogy valós
képet kapjanak rólunk, mert ugye manapság bárkiről bármit lehet állítani,
de amit a saját szemünkkel látunk, annak azért mégiscsak jobban
hiszünk. Önök hamarosan nagyon fontos döntés előtt állnak, gyermekük
számára iskolát kell választaniuk. Ebben szeretnénk Önöknek, jánoshalmi
szülőknek a segítségére lenni ezzel a tájékoztatóval.
Milyen iskola is vagyunk mi?

Olyan iskola, ami minden jánoshalmi gyermek előtt nyitva áll, ahol minden
gyermek megtalálhatja a számítását, mivel a számára legmegfelelőbb
fejlesztést kapja, legyen kiváló vagy szerényebb képességű. Mi felkaroljuk
a tehetségeket, hála Istennek nagyon sok ilyen tanítványunk van, de
ugyanakkor senkit sem hagyunk hátra. Mi mindig 8 évre tervezünk, nem
négy vagy hat esztendőre. Olyan iskola vagyunk, ahol a pedagógusok
a legfőbb feladatuknak az olyan örök érvényű értékek átadását tekintik,
mint: a másik ember tisztelete és feltétel nélküli elfogadása, a tisztesség,
a hagyományokhoz való ragaszkodás. Emellett fontosnak tartjuk, hogy
tanítványaink fogékonyak legyenek az új dolgokra, képesek legyenek
nyitott szemmel járni és boldogulni egy folyamatosan változó világban.
Hogy mindennek mi a záloga? Az a nevelőtestület, amire büszke
vagyok, az a hatalmas tapasztalat és tudás, ami felhalmozódott ebben
az iskolában az elmúlt évtizedekben. Nem attól tartjuk magunkat, 21.
századi iskolának, mert egy pályázat keretében megújult a külsőnk, ennek
természetesen nagyon örülünk, hanem attól, a komoly, új módszerektől
nem visszariadó szakmai munkától, ami a falak között zajlik. A végére
hagytam ugyan, de talán ez a legfontosabb, mi olyan iskola vagyunk, ahol
jó diáknak lenni.
Mit is kínálunk?

Iskolánkban két féle nemzetiségi tagozat is működik:
Egyik a német nemzetiségi tagozat, ahol első osztálytól 8. osztályig
S órában tanulják a német nyelvet diákjaink. Megszámolni is nehéz,
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mennyi növendékünk tett sikeres nyelvvizsgát 8. osztály végén, szerepelt
sikeresen német nyelvi versenyeken az általános iskolában, majd a
középiskolában, vagy szerzett tanulmányi ösztöndíjat németországi
egyetemen. Csak az elmúlt tanévben 11 tanítványunk tett június első
napjaiban sikeres szóbeli német nyelvvizsgát.
A cigány nemzetiségi tagozaton alsóban 3 órában, felső tagozaton S
órában tanulnak lovári nyelvet a tanulóink. Ezek az osztályaink mindig kis
létszámúak, hogy lehetőség nyíljon a hátránykompenzálásra, az egyéni
bánásmódra. Az első fecskéink közül S tanulót vettek fel a pécsi Ghandi
Gimnáziumba.
Az angol nyelvet tanulhatják diákjaink idegen nyelvként. Első osztálytól
a helyi tantervünk alapján két órában tanítjuk az angol nyelvet, eltérve
a legtöbb iskolától, ahol csak 4. osztálytól kezdik meg a nyelvoktatást.
Minden esetben csoportbontásban, tehát kis létszámú csoportban tanítjuk
a nyelveket.
Nagy hangsúlyt fektetünk az informatika oktatására. Jó infrastruktúrával
rendelkezünk, amit a nyelvoktatáshoz, a fejlesztő foglalkozásokhoz
és a többi tárgy oktatásához is használunk. Alsó tagozaton már első
osztálytól tehetséggondozó óra keretében ismerkednek meg tanulóink a
számítógép használattal.
Három éve alapfokú művészeti iskola is vagyunk. Három tanszakot
működtetünk. Billentyűs, kézműves és néptánc szakot. Mindezt iskolánk
épületében tudjuk biztosítani.
Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.
Az iskolaotthonos, azaz egész napos oktatás révén alsó tagozaton
lehetőségünk van arra, hogy külön kis csoportos foglalkozás keretében
foglalkozzunk a tehetséges tanítványainkkal, és azokkal, akik lassabban
haladnak a többieknél.
Hál’ Istennek nagyon sok tehetséges tanítványunk van. Ezzel leginkább
akkor szembesültünk, amikor a Kiskőrösi Tankerület elindította a felmenő
rendszerű versenyeit. Diákjaink rendre sikeresen szerepeltek a járási és
a tankerületi versenyeken.
Essék néhány szó a hitéletről. Iskolánk állami iskola. Nyitva áll a
vallásos és nem vallásos világnézetű szülők gyermekei előtt egyaránt.
Tanulóink több mint a fele hittant a másik fele etikát tanul. A hitoktatás
területén is a sokszínűség jellemez bennünket. A hittanra járók többsége
katolikus hittanos, de választhat a szülő református vagy baptista hittant
gyermeke számára.
Önök fontos döntés előtt állnak, iskolát fognak választani gyermekük
számára. Én arra szeretném buzdítani Önöket, hogy minket válasszanak.
Keressék a kapcsolatot velünk.
Balázsics Zoltán
igazgató

Új alternatív módszer a Hunyadiban
Ebben a tanévben iskolánkban az új tantermek és közösségi tér mellett egy új helyiséget is kialakítottunk. A kellemes
hangulatú, barátságos szobában alkalom nyílik kiscsoportos foglalkozásokra és egyéni beszélgetésekre is. A felmerülő problémákat azonnal nyugodt, biztonságos helyen tudjuk
megbeszélni.
Gyerekek és pedagógusok
egyaránt örültek az új lehetőségnek, szívesen veszik igénybe.
Dervadericsné Ádám Judit
mentálhigiénés szakember
leendő elsős osztályfőnök

Hunyadi Iskola hírei
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Légy Te is HUNYADIS!
Jövő évi elsős tanítóink
Kovács Ibolya vagyok. 1984.
február 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. A tanórákon mindenki a saját
tempójában haladhat. Az önálló munka mellett sokszor párban és csoportban is dolgozunk, ezzel is előkészítve a későbbiekben is igen fontos
megfelelő kommunikációs készséget és problémamegoldó képességet.
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. Törekszem arra. hogy törődéssel, figyelemmel és
empátiával forduljak a gyerekek felé.
Nagy változás előtt áll az óvodás gyermek, ezért fontosnak tartom,
hogy fokozatosan (játék, vers, mese. mondóka, alkotás, ének, mozgás
segítségével) vezessem be őket az iskola világába.
Számítok a szülők támogatására. Szeretettel várom jövendő tanítványaimat!

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062
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

Dervadericsné Ádám Judit
vagyok. 30 éve dolgozom pedagógusként. Sokévi tapasztalatom, 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 szak- ember 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 tan- anyag elsajátításán túl érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is nagyon fontos. Pedagógiai munkám során erre nagy hangsúlyt fektetek.
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Bemutatkoznak leendő
elsős tanítóink
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Tizenöt éve dolgozom a Szent Anna Katolikus Iskolában. Jelenleg
a második osztályban tanítok, valamint napközis foglalkozást vezetek.
Szeretem a munkámat, és örömmel tölt el, ha gyermekek között lehetek.
Célom a különböző személyiségű diákokat mindig a jó irányba terelni,
felfedezni adottságaikat, s kihozni belőlük a legtöbbet. Teszem mindezt
türelemmel, nagy szeretettel és odaadással.

Szívből szeretettel

Simityné Mészáros Judit vagyok, 1994-ben végeztem Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Diplomám megszerzése óta az első
és eddigi egyetlen munkahelyem a jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskola.
Osztályfőnökként már a hatodik osztályomat tanítom. A rám bízott csoportoknál sok erőt és időt fektetek abba, hogy jó közösséget formáljak,
pozitív, barátságos légkört alakítsak ki.
Fontosnak tartom, hogy a gyermekek azt érezzék, hogy egyformán
értékes tagjai az osztálynak.
Hivatásomban a legnagyobb és egyben a legszebb kihívás az, hogy az
első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárhatom a tudás kapuját, megszerettethetem velük a tanulást. Arra törekszem, hogy mindezt élményként,
izgalmas kalandként éljék meg.
Mindent megteszek annak érdekében, hogy zökkenőmentes
legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy tanítványaim szívesen jöjjenek, minél jobban érezzék magukat az új közösségben.
Kihasználva az iskolánk adta lehetőségeket célom, hogy
diákjaim biztos alapokat kapjanak későbbi tanulmányaikhoz, használható ismereteket és lelki irányelveket az életükhöz.
Számomra nagyon lényeges, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám. Úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban.
Sok szeretettel várom a leendő elsősöket, hogy együtt indulhassunk el a
„Tudás birodalmába”!

November 9-én iskolán udvarán Szlávik
Gyula és Szlávikné
Hemző Erzsébet jóvoltából, Nemes Brigitta ötlete alapján kihelyezésre került egy
kupakgyűjtő szív. Hálásan köszönjük a felajánlást és a kivitelezést!
A kupakokat a mélykúti
Márta Szabolcs gyógyulásának megsegítéséért
gyűjtjük. Az összefogás
eredményeként mindössze négy nap alatt
meg is telt a szívecske.
A gyűjtést természetesen folytatjuk ezután is.
Az iskola közössége

Országos siker

A pécsi Gandhi Gimnáziumban rendhagyó módon online
térben rendezték meg a hagyományos Cigány/Roma Mesemondó Versenyt november
24-én. A Szent Anna Katolikus
Általános Iskola 7. b osztályos
tanulója, Balázs Gábor Rudolf
2. helyezést ért el a színvonalas, különleges megmérettetésen.
Gratulálunk, Gábor!
További sok siker kívánunk!
Jacsóné Szabó Erika
felkészítő

Pusenszkiné Papp Beatrixnak hívnak. Két gyermek édesanyja vagyok,
Áron 6. osztályos, Lizett óvodás.
Egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem, majd a bajai Eötvös
József Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként német műveltségi területen végeztem.

Az alkotás öröme

Az őszi szünetben városunk Önkormányzatának jóvoltából diákjainknak lehetősége nyílt három napot kreatív, alkotó foglakozásokkal tölteni.
Az első két napon a festés, a harmadik napon a tűzzománc kapott szerepet. A 12 lelkes, vállalkozó kisdiák igyekezetének köszönhetően muta-
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tós alkotások születtek. Megismerkedtek az akril-, a fonalfestés nyújtotta lehetőségekkel, tűzzománcon pedig tetszetős ékszerek készültek
Kaszás Eszter vezetésével. Ezúton is hálánkat fejezzük ki a lehetőségért.
Szente Mariann

Fenntarthatósági témahét

radt, de a jó hangulatról azért így csoporton belül is gondoskodtunk.
Vidám dalokkal, versekkel, színes fényekkel emlékeztünk Szent Mártonra. Mons. Menyhárt Sándor plébános úr délelőtt egy rövid ünnepség
keretén belül megáldotta lámpásainkat, majd a napot finom zsíros kenyér
uzsonnával zártuk. Hazafelé menet mindenki meggyújthatta az általa
készített kis mécsesét, így is emlékezve Márton püspökre.
Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepe a Katolikus Óvodában
Iskolánk az idei tanévben is csatlakozott az országos Fenntarthatósági témahét programsorozathoz. A hét minden napját közös, zenés, táncos testmozgással indítottuk. Rendhagyó foglalkozások keretében a klímaváltozás, az egészség, az energia témaköreit boncolgatták diákjaink.
4. osztályban a Föld-klíma projekt, 5.a osztályosaink körében gyümölcskóstoltatás, 6. osztályos tanulóinknál a energia témaköre került feldolgozásra. 7.a osztályosaink az Állomásparkban és a Fürdő utcai tónál hulladékgyűjtéssel járultak hozzá a környezetvédelemhez. Végzőseink közül
a 8. b-sek a gyógyfüvek hatásairól tanultak a foglalkozáson, gyógyteákat kóstoltak, majd külsős szakember bevonásával a drogok és az alkohol hatásairól beszélgettek.
Szente Mariann

Márton nap az óvodában

Immár három éve hagyománnyá vált, hogy november 11-e körül a
gyermekekkel lámpásokat készítünk, libás dalokat, verseket tanulunk.
Ezen a pár napon megismerhetik Szent Márton életének történetét is.
Sajnos az idei évben a lámpás felvonulásunk a vírushelyzet miatt elma-
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Szent Erzsébettől egy olyan életformát tanulhattunk meg, amely követendő minta lehet, aki hősiesen gyakorolta a szolgáló szeretet jóságos
cselekedeteit.
Bízunk abban, hogy óvodás gyermekeink ezután még jobban szeretik
és segítik társaikat, és vigyáznak egymásra.
Dr. Miskolczi Józsefné

Rádiós műsorok

Hagyományainkhoz híven témahét keretében készültünk Szent Erzsébet ünnepére, a kenyérszentelésre november 16-tól november 20-ig.
A járványhelyzet miatt programjainkat át kellett szervezni, a tervezett
helyszíni foglalkozásokat a csoportszoba falai között tartottuk meg, a
malmot, és a pékséget csak kívülről tekintettük meg.
Természetesen most sem maradhatott el a kézműves tevékenység,
ének, vers, ima tanulása, templomlátogatás. A drámafoglalkozásra járó
gyermekek minden csoportnak külön előadták Szent Erzsébetről szóló
színdarabot, ezáltal is segítve megérteni a szent önfeláldozó, önzetlen,
jóságos cselekedeteit, melyek napjainkban is nagyon fontosak és követendőek mindannyiunk számára.
A hét zárásaként pénteken Menyhárt Sándor plébános atya minden
csoportban megáldotta, megszentelte az Erzsébet napi kenyerünket,
amit a csillogó szemű gyermekek megilletődve, jóízűen elfogyasztottak,
imával, énekkel megköszönve azt a Jó Istennek.

Iskolánkban
fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti ünnepeket és megemlékezéseket, a jeles napokat
együtt, egy közösségként
tudjuk megélni, ezért a tanórai kereteken túl az iskolarádión keresztül sugárzott
műsorral is készülünk ezekre az alkalmakra.
A magyar népmese napján egy népmesével örvendeztették meg diáktársaikat
a negyedik osztályos gyermekek Csofcsics Erika felkészítésével. A zene világnapja alkalmából a tanórák közötti szünetekben
különböző történelmi korok
muzsikáját hallgathattuk.
Méltón emlékeztünk meg az
aradi vértanúkról, majd az
56-os forradalomról Szente Mariann és a hatodikos tanulók, valamint
Vikor Ágnes és a 8. a osztályos diákok műsorával. Mindenszentek ünnepéről Menyhárt Sándor atya osztotta meg gondolatait a reggeli rádiós
áhítat keretében.
Buzder Mónika
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Jubilánsok köszöntése

A Szent Anna templomban jubiláns házasokat köszöntött Mons. Menyhárt Sándor kanonok plébános bírósági helynök november 22-én, vasárnap a 9 órás szentmisében. Ekkor adtak hálát az együtt töltött évekért
Isten színe előtt akik 10, 40, 45 és 60 évvel ezelőtt esküdtek egymásnak örök hűséget
Máltai csoportunk októberben a „ Látás hónapjában” szemüveg jegyet
bocsátott ki, amit a Hunyadi Népe újságban is közzé tettünk. Az akció
november végéig tartott, ami igen sikeresnek bizonyult. Nyolc hátrányos
helyzetű gyereknek tudtunk szemüveget vásárolni. Az eddigi gyakorlattól eltérően a járvány miatt most nem csoportosan vittük a gyerekeket
szemorvoshoz, hanem egyenként. A szemüveg vásárlása és átadása is
hasonlóan történt
Akciónk sikeréhez nagylelkű felajánlásával hozzájárult: Bányai Elemérné, Bányai Orsolya, Bognár Zsolt, Bognár Éva, Czeller Anett és
Kovács Sándor, Dobos Mária, Farkas Antal, Görhöny Ferenc, Görhöny Ferencné, Haug Imréné, Holub Istvánné, Jacsóné Kasziba Mária,
Juhász János és Zeley Judit, Juhász János és felesége, Kiss Ferenc,
Kiss György, Kokas Erika, Kovács Sándor, KUNVIN, Lusztig Ferenc
és felesége, Martinek Erzsébet, Dr. Miskolczi Józsefné, Petróczky család, Ruskó Attila, Szabó Györgyi, Szabó László, Szakál Lajos, Szakál
Lajosné, Szelecstei Krisztina, Szilágyi József, Török János és felesége,
a katolikus iskola diákjai és szülői közössége és a persely adományok
A csoport és a megajándékozott gyerekek nevében hálásan
köszönjük önzetlen adományaikat, az Isten áldja meg mindannyiukat nagylelkűségükért.

Szent Erzsébet kenyerek

VILLANYSZERELÉS
Családi házak, lakások villanyszerelését vállalom, a
kisebb javítástól a felújításon és karbantartáson
keresztül a teljes kivitelezésig.
Hívjon bizalommal!

Kovács Ákos
0670/2927361

November 22-én a délelőtti szentmisén
az Erzsébet kenyerek osztása előtt Kiss
Györgyné vetített képekkel kiegészítve
tájékoztatott a máltai csoport munkájáról.
Ennek eredményeként 2019-ben 17 034
335 forint értékű munkával és adomán�nyal járultak hozzá a jánoshalmi rászorulók megsegítéséhez. A misse után mindenki vihetett a megszentelt kenyerekből
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan
ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb
tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda
mások üresen álló házaira. Amennyiben
pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal
hívható 20/5396499-es 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 kinyitják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.
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A dietetikus tanácsai

Mit egyek, ha magas a vérnyomásom?
A vérnyomás alapesetben természetes módon
emelkedik és süllyed, de a tartós megnövekedett
állapot, vagyis a magas vérnyomás károsíthatja a szívünket, a vesénket, sőt akár az agyunkat
is. Emberek milliói szenvednek a rendellenességben, melyet a stressz, az öregség, az egészségtelen étrend, az elégtelen testmozgás, az elhízás, a
dohányzás, vagy pusztán a genetika okoz.
Elhízott betegeknél a testsúly csökkentése nagyon fontos. Fogyás
hatására jól megfigyelhető a vérnyomás csökkenése. Minden leadott
felesleges kiló két-három Hgmm-rel csökkenti a szisztolés értéket, és
egy-két Hgmm-rel a diasztolés vérnyomást. Mindezek mellett kerülendő az alkoholfogyasztás. 210 g alkoholnál többet nem szabad meginni
hetente. A májbetegeknek, és azoknak, akiknél az alkohol hatására valamilyen betegség kialakult, természetesen le kell mondaniuk az alkoholfogyasztásról.
Érdemes a konyhasó (NaCl) mennyiségét lecsökkenteni. Ezt úgy tehetjük meg legkönnyebben, ha az ételek elkészítésénél felére csökkentjük a
hozzáadott sót. Intenzívebbnek érezzük a só ízét, ha csak ” után sózzuk”
az ételeket. Só helyett ízesítsük kedvenc ételeinket rozmaringgal, bazsalikommal, oreganóval, erős paprikával, ízesített ecettel, fokhagymával és
más fűszerekkel.
Egészségesek ugyan vacsorára a saláta és a különféle szendvicsek,
de a felhasznált ketchuppal, mustárral, szójaszósszal és salátaöntetekkel túl sok nátrium kerül az ételekbe. Próbáljuk ki az olivaolajat és a balzsamecetet a salátákhoz, együk friss paradicsommal a szendvicset, és
keressünk alacsony nátrium tartalmú ízesítőket. A konzerv ételek rengeteg nátriumot tartalmaznak, ezért inkább az alacsony nátrium tartalmú vagy a só hozzáadása nélkül készült változatokat keressük. A savanyúságok, az olajbogyó és a savanyú káposzta sós pácleve nem tűnik
egészségtelennek, a tartósítás miatt mégis rengeteg nátriumot tartalmaz. Tegyünk el inkább mi friss uborkából savanyúságot, így pontosan
tudhatjuk, mennyi sót fogyasztunk. A szalonna, sonka, szalámi szintén
nátrium bomba! Fogyasszunk helyettük inkább friss baromfihúst, disznóhúst, halat. Ropogtassunk sózatlan pattogatott kukoricát a sózott rágcsálni valók helyett! Az ideális persze az lenne, ha a chipset, ropit, perecet friss gyümölcsre és répafalatokra cserélnénk, de ha mégsem tudunk

ellenállni a kísértésnek, válogassunk az olyan egészségesebb rágcsálnivalók közül, mint a sózatlan pattogatott kukorica, a nátriumszegény keksz
vagy sótlan chips.
Jótékony hatásai miatt minden étkezések tartalmazzanak zöldséget
vagy gyümölcsöt. Az ezekben jelentős mennyiségben található káliumnak ugyanis vérnyomásszabályozó hatása van. Az ajánlások minimum
napi 40 dkg zöldségről és gyümölcsről szólnak, és fontos, hogy naponta
legalább egyszer nyersen fogyasszunk zöldséget vagy gyümölcsöt. Ezek
élelmirost-tartalommal hozzájárulnak a hamarabb jelentkező jóllakottság
érzethez, ezzel az elhízás megelőzéséhez. Emellett a bennük lévő fitonutriensek antioxidáns hatásúak, amelyek hozzájárulnak az ér egészségének megtartásához. Nem érdemes elfelejtkezni a hüvelyesekről (száraz bab, borsó, lencse, csicseriborsó) sem, amelyek jelentős fehérjetartalmuk mellett az állati eredetű termékekkel ellentétben nem tartalmaznak
koleszterint, csökkentve ezzel az érelmeszesedés, és az ennek következtében kialakuló magas vérnyomás kockázatát
Rostfogyasztást növeljük meg. A magas rosttartalmú ételek nem közvetlenül csökkentik a vérnyomást, viszont gátolják a zsírok felszívódását.
Magas rosttartalmú ételek a zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű lisztből készült termékek.
A dohányzást érdemes mellőzni, mivel így csökkenthető a szív- és
érrendszeri megbetegedések kockázata. A magas vérnyomás ugyanis
jelentős rizikófaktor, amit a dohányzás sokszorosára fokoz.
Magas vérnyomás esetén sem kell lemondani a finomságokról: a 60
százaléknál magasabb kakaó tartalmú csokoládéból napi egy-három
kisebb kocka engedélyezett, sőt, a legújabb ajánlás naponta egy kávét is
javasol azoknak, akik korábban is rendszeresen fogyasztották.
A gabonaféléket sem kell kiiktatni az étrendből, a bennük lévő B12-,
B6-vitaminok és a folsav fontosak az erek egészségesen tartásához, de
a magas rosttartalmú teljes kiőrlésű termékek ajánlottak, minél kevesebb
hozzáadott cukorral és felhasznált zsiradékkal.
A folyadékfogyasztás szintén összefügg a vérnyomással, ugyanis aki
nem iszik eleget, annak a szívének sokkal nagyobb energiájába kerül,
hogy a „besűrűsödött” vért keringtesse.

Örökhűség
megerősítése

Mécsesgyújtás

Krisztus Király vasárnapján, november 22-én köszöntötte Mons. Menyhárt Sándor kanonok plébános, bírósági helynök azokat a házaspárokat,
akik 10, 40, 45, 50 és 60 éve esküdtek örök hűséget egymásnak. A párok
figyelmébe ajánlotta, hogy a pillanatnyi nehézségeken a humor segítségével könnyebben át lehet át evezni, mint nyakassággal. Ehhez kívánt
nekik jó egészséget, s kitartást.

Faragóné Hován Éva dietetikus

Együtt imádkoztak az áldozatok lelki üdvéért A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Jánoshalmi Csoportja mécsesgyújtással emlékezett meg az
56-os áldozatokról A Béketéri 56-os emlékműnél. Csizovszki László a
helyi csoport elnöke emlékezett a 64 évvel ezelőtti eseményekről és a
forradalom és szabadságharc helyi eseményeiről. Ezt követően helyezték el a résztvevők mécseseiket az emlékmű talapzatánál,. Az ünnepség
végén Mons. Menyhárt Sándor kanonok plébános, bírósági helynök
vezetésével imádkoztak a jelen lévők.

2020. december

Egészségügy, életmód
EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Farm – ovi foglalkozások
Jánoshalma járás óvodáiban
A Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával a 2020/2021 tanévben is folytatódnak a Farm ovi foglalkozások a járás óvodáiban.
A foglalkozásokon a gyerekek a természettel és a kertészkedéssel
kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el játékos formában. A programokat látványos és izgalmas kísérletek színesítik.
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Üzlet

NOVEMBERI AKCIÓJA
Karácsonyváró akciók!
Játékok, ajándéktárgyak akciós áron!
K a r á c s o ny i
f é ny f ü z é r e k
széles
választékban!

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

Az őszi, illetve a téli hónapokban túlnyomórészt csoportszobai foglalkozások kerülnek megtartásra. Ezek során szemügyre vehetik a különböző gyümölcsféléket és azok felépítését is. Megismerkedhetnek a
különböző házi- és ház körüli állatokkal (rágcsálók, rovarok), jelentőségükkel és az általuk kiadott különböző hangokkal. A gyerekek találkozhatnak számos különböző színű és formájú maggal, melyekkel a növények szaporodnak és közben egy kísérlet segítségével megtanulhatják, hogy milyen feltételei vannak a magok kicsírázásának.
A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a csoportszobai foglalkozásokat a járványügyi szabályok betartása mellett (kézfertőtlenítés,
lázmérés, maszk viselés), valósítjuk meg.
Októberben és novemberben megtörtént a kiskertek rendbetétele, felkészítése a téli hónapokra, megismerkedtek a kerti szerszámokkal és
elvégezték az őszi veteményezést. Földbe kerültek az áttelelő sóska,
saláta, spenót magok és a gyerekek elduggatták a hagymát is.

BOR
A MINDENNAPOKRA!

PIAC TÉRI

BÜFÉ és ÉTTEREM
Büfében:
05:00 – 10:30
Reggeli ételek,
Szendvicsek
Elvitelre
Étteremben:
11:00 – 20:00
Menüfőzés,
A La Carte

December hónapban a foglalkozások az ünnepekről, a népi hagyományok felelevenítéséről és így azok megőrzéséről szól. Luca napján
Luca búzát vetünk, felelevenítjük a Luca szék készítésének történetét is.
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.

kiszállítással.
elvitellel
2020. december 24-re halászlé rendelést felveszünk
2020. december 26-án 14 óráig előrendelésre
frissensültek tálak készítését vállaljuk.
Az igényeket 2020. december 23-ig kérjük leadni.

A kormányrendelettel összhangban az ételeket kiszállítjuk vagy elvihetőek.

SZÉP kártyát is elfogadunk.
Tel: +36-30/645-8556
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Hirdetések

2020. december

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!

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

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
2020. december 24-én (csütörtök) 10 00 – 14 00
2020. december 25-én (péntek)
ZÁRVA
2020. december 26-án (szombat)
ZÁRVA
2020. december 27-én (vasárnap)
ZÁRVA
2020. december 28-án (hétfő)
ZÁRVA
2020. december 29-én (kedd)
Nyitva
2020. december 29-én (szerda)
Nyitva
2020. december 31-én (csütörtök) 10 00 – 20 00
2021. január 1 –6-ig
ZÁRVA
Nyitás 2021. január 7-én (csütörtök) 10 00
KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A
GÁLA ÉTTEREM CSAPATA

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:
Horváth Mihály Antal élt: 77 évet
Molnár Lászlóné
sz: Juhász Mária
élt: 88 évet
Madarász István
élt: 95 évet
Kettner Ferencné
sz: Koronczi Mária élt: 80 évet
Nagy Vencelné sz: Tupi Mária
Magdolna
élt: 76 évet
Szabados József
élt: 93 évet

Bényi Jánosné
sz: Lakatos Mária
élt: 79 évet
Jacsó Bálintné sz: Barna Mária
Magdolna
élt: 79 évet
Horváth Mária
élt: 67 évet
Tóth Jánosné
sz: Csorba Klára
élt: 79 évet
Hunyadi Károly
élt: 60 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

2020. december
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BOLDOG
KARÁCSONY
MEGHITT
BÉKÉJÉT
ÉS
AZ ÚJ ÉV
MINDEN ÖRÖMÉT
KÍVÁNJUK
SZERETETTEL!
A KÉZILABDÁSOK

A
Jánoshalmi FC
novemberi
eredményei

November 1.
U-19 bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC- Sükösd 2:1 ( 0:0)

Gólszerzőink: Tusori Lajos Gergő,
Kovács Kristóf
Fenyvesi Ferenc edző: Gratulálok csapatomnak. Küzdelmes mérkőzésen a
jobb csapat nyert.
November 8.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC- Lajosmizse
3:3 (1:1)

Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel,
Jesic Aleksandar, Babic Srdan
Florin Nenad vezetőedző: Biztosnak látszó győzelmet szalasztott el csapatunk.
Támadóink sorra hagyták ki a helyzeteket .
Gratulálok ellenfelünknek, derekasan
küzdöttek.
A koronavírus járvány terjedése miatt
kormányrendelet alapján az amatőrsport szünetel. A Jánoshalmi FC felnőtt csapata az őszi szezon hátralévő
három mérkőzését februárra halasztja.
Horváth Mihály elnök
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Rendőrségi hírek

Három bűncselekmény sorozat elkövetője
is letartóztatásba került novemberben!
Eljárás indult állampolgári bejelentés alapján
ismeretlen tettes ellen, aki 2020. november 1-re
virradóra a Bajai utcában parkoló busz oldal
ablakát betörte, majd a buszban kutatást végzett, de nem tulajdonított el semmit.
Ugyanezen az éjszakán az akkor még ismeretlen tettes miután sikertelenül próbált bejutni egy Rákóczi utcai ingatlan bejárati ajtaján az
Arany János utcában lévő virágüzletbe betört,
onnan 1 darab Samsung mobiltelefont, készpénzt és 2 csomag őrölt kávét tulajdonított
el, valamint megrongálta az üzletbe telepített
kamera rendszert. A rongálási kár kb. 190 000
Ft, a lopással okozott kár kb. 136 000 Ft.
A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően
a bejelentéseket követően pár órán belül elfogásra került az elkövető K. R. helyi lakos, akinek őrizetbe vételét követően a letartóztatásáról határozott az illetékes Kiskunhalasi Járásbíróság. Nevezettől az eltulajdonított tárgyak és a
készpénz egy része lefoglalásra került. A nyomozati iratok a gyorsított eljárás lefolytatására már átadásra kerültek az ügyészségnek, így
a napokban akár ítélet is születhet az ügyben.
A Kiskunhalasi Járásbíróság a rendőrségi őrizetet követően letartóztatásba helyezte
Ö.J. helyi lakost, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020. október 8. és október 12. közötti időben ajtó befeszítés módszerével behatolt a Bácsalmási Református Mis�sziói Egyházközség tulajdonában lévő lakóházba és onnan 1 db. 120 literes villanybojlert, és 1
db. márvány mosogatót tulajdonított el kb. 100
000 Ft értékben.
Nevezett ezen kívül még 5 vagyon elleni bűncselekményt követett el. Október 25-én előbb
egy elektromos kerékpárt, majd egy segédmotorkerékpárt tulajdonított el. Ugyanezen a
napon sikertelenül próbált meg betörni a helyi
telefon boltba, majd szintén nem járt sikerrel a
templom perselyével sem. Az eltulajdonított járművek kisebb rongálódásokkal visszakerültek a
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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

tulajdonosaikhoz.
A sorozat egy 60000 Ft értékű Zsiguli kombi
elvitelével zárult.
A szintén letartóztatásban lévő R. K. helyi
lakos szintén vagyon elleni bűncselekményeket követett el szám szerint hetet. A gyanúsított
helyzetét súlyosbítja, hogy a mostani bűncselekményekért kapott büntetésén kívül feltehetően le kell majd töltenie a korábban kiszabott két
felfüggesztett szabadságvesztését is.
November hónapban még további bűncselekmények is felderítésre kerültek:
K. I. bejelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2020. október 26-án 14:00 és 23:30 óra
közötti időben a pékség bekerített zárt udvarára bemászott, és onnan a 15 000 Ft értékű MTB
kerékpárját eltulajdonította. A nyomozás során
gyanúsítottként került kihallgatásra J. R. mélykúti lakos, a kerékpár visszakerült a sértetthez.
K. D. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen,
aki 2020. október 28-ra virradóra a tulajdonában lévő külterületi épületbe szúnyogháló lefeszítését követően az egyik ablakon bejutott és
onnan eltulajdonított 130 0000 Ft készpénzt.
A nyomozás adatai alapján S. K. gyanúsítotti
kihallgatására került sor, tőle az eltulajdonított
készpénz egy része is lefoglalásra került.
Eljárás indult Z. E. kiskunmajsai lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki
megvásárolt a nevére egy Opel személygépkocsit, a vásárlást tényét pedig bejelentette az
okmányirodában. A nyomozás során gyanúsítottként került kihallgatásra K. L. jánoshalmi
lakos, aki beismerő vallomást tett.
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!

2020. december

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
november hónapban

házasságot kötött:
Bodó Barbara Klára és Preimusz Ottó
Szalonnás Laura és Hunyadi Patrik
Nagy Ildikó Katalin és Faragó József
Lukács Tímea és Benkő Attila

született:
Bolvári Bence Balázs (Anyja neve: Bende
Brigitta), Ádám Bendegúz (Anyja neve Édes
Gabriella), Barna Zsombor (Anyja neve Trendl
Anna), Juhász Kinga (Anyja neve Pusenszki
Edit), Scheftrik Balázs Zsombor (Anyja neve
Scheftrik Bernadett) és Fenyvesi Zente (Anyja neve Vajda Daniella).

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

Rauch My Zöld Tea 0,5 l
Márka Cola 2,5 l

99.- Ft

198 Ft/l

149.- Ft

60 Ft/l

December 10-től óriási szaloncukor vásár!
Minden kedves vásár lónknak
Kellemes ünnepeket kívánunk!
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.

