
    www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja

Lapszámaink itt is olvashatóak!

Jánoshalmi

HUNYADI NÉPE

Lapunk legközelebb
2021. október 1-én 

jelenik meg!

XXXVI. év fo lyam 9. szám

Megjelenik minden hónapban

 Ára: 260 forint 2021. szeptember

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja

ISSN 2062-4069

Államalapításunkat ünnepeltük

Jánoshalmán pár hónapja még a tervezők egyeztették a kivitelezőkkel 
és Czeller Zoltán polgármester úrral a Dózsa György utca részleges fel-
újítását, a Halasi úti kereszteződéstől egészen a Mentőállomásig. 

Augusztus második felére a kivitelezés egyre látványosabban halad, 
az útszegélyek mentén sőt a záró réteg aszfaltozási munkái is jelzik, 
hogy az útfelújítási munkálatok végéhez közelítenek.

Az Államalapításra emlékező városi ünnepség szentmisével kezdődött, majd a Szent Anna templom előtti téren  ünnepi testületi üléssel folyta-
tódott, s színvonalas műsorral zárult. Mind erről részletesen az 5-7. oldalon olvashatnak 

Befejezéshez közel “Szeretnék sokat tenni még...”

A JÁNOSHALMI 
SZÜRETI NAPOK 

2021. szeptember 17-18. között kerül megrendezésre

A Szüreti Napok keretén belül, a Déli ASzC Jánoshalmi 
Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium  

2021. szeptember 18-án 
Töltöttkáposzta-főző versenyt szervez
A rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalók 

a 18-19. és 24. oldalon olvashatók

Bányai Gábor ország- 
gyűlési képviselővel a 
közel múltról és a jövőről 
ültünk le beszélgetni egy 
kellemes vasárnap déle-
lőtt Jánoshalma Főterén a 
Szent Anna templommal 
szemben. Beszélgetésün-
ket sokszor szakította meg 
egy pillanatra az arra járók 
köszönése üdvözlése. 

A riportot a 8-9. oldalon 
olvashatják
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Az Önkormányzat által a fiatal vállalkozók részére kiírt pályázat-
ra újabb pályázó jelentkezett területvásárlási szándékkal. A János-
halmi Ipari Területen (egykori honvédségi laktanya) lévő ingatlanok 
közül a 4565/23 hrsz-ú ingatlanra a pályázatot a jánoshalmi székhe-
lyű Gépész-Partner Kft. nyújtotta be. A fiatal vállalkozók számára az 
Önkormányzat a pályázati lehetőségen keresztül jelentős kedvez-
ményeket tud biztosítani a vállalkozások beindításához, megerősö-
déséhez, fejlődéséhez, ezzel a lehetőséggel élt a pályázó. 

A Képviselő-testület július 13-i ülésén döntött egy, az Ipari Terü-
leten lévő ingatlan értékesítéséről, miszerint 7481 m2, beépítetlen 
területű ingatlanát 1.496.200 Ft áron eladta a Gépész-Partner Kft. 
Jánoshalma Orczy u. 81. sz. alatti vállalkozásnak. A Kft. korábban 
a szomszédos ingatlant is megvásárolta már, melyet azóta is hasz-
nál. A megvásárolt területre tervezi telepíteni a jelenleg Kisfaludy 
utcában lévő telephelyét.

A júliusi ülésen két másik önkormányzati ingatlan is gazdára talált 
a Jánoshalmi Ipari Területen. Kiss Árpád Jánoshalma Kossuth u. 20. 
sz. alatti lakos, aki már szintén rendelkezik ingatlan tulajdonnal az 
Ipari Területen, újabb két terület utáni vételi igénnyel jelentkezett. 

A Képviselő-testület döntésével az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő jánoshalmi 4565/12 hrsz-ú, 12028 m2 beépítetlen terü-
letű ingatlanát 6.120.000 Ft + áfa áron, a 4565/20 hrsz-ú, 14200 
m2 telephely besorolású ingatlanát 8.880.000 FT áron értékesítet-
te. A területek árában Kiss Árpád felé szintén kedvezmények kerül-
tek érvényesítésre.

A 2021. júliusban értékesített önkormányzati ingatlanok a mellé-
kelt térképen rózsaszínnel kerültek megjelölésre.

A város vezetése segíti a vállalkozások fejlesztését
Újabb Iparterületi 

ingatlanok értékesítéséről 
döntöttek a képviselők 

Tisztelt Szülők!

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntar-
tású intézményekben önkormányzati feladat, melynek ügyintézését 2021. 
szeptember 01-től a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájában látja el 
önkormányzatunk. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díj befizetése 2021. szeptem-
ber 1-től az alábbi módokon lehetséges:

 ● csekken történő befizetés,
 ● banki átutalás,
 ● számlaszámra történő befizetés,
 ● pénztári befizetés (az előre meghatározott pénztári órákban).

Banki átutalásnál és számlára történő befizetésnél, kérjük minden esetben 
a közleményben tüntessék fel a gyermek nevét és a számla sorszámát.

A fizetés minden esetben számla alapján történik. A számla átvételére az 
alábbi lehetőségek nyílnak:

• online értesítés alapján,
• lakcímre kiküldött értesítő levélben a csekk szelvénnyel együtt,
• személyes átvétel a Polgármesteri Hivatal épületében,
• oktatási intézményben történő átadással.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző 
napon 7:30-8 óráig lehetséges, az iskola erre a célra kijelölt irodájában sze-
mélyesen vagy telefonon 9 óráig a 70/977-0878 telefonszámon. A lemon-
dás bejelentése mindenkire, vagyis az ingyenesen étkezőkre is vonatkozik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy térítési díj meg nem fizetése esetén, a szolgál-
tatás igénybevétele felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a tartozást a szü-
lő nem rendezi. A tartozás rendezését követő második naptól lesz lehetősé-
ge a gyermeknek ismét étkeznie.

Az iskolában egyszeri (csak ebéd) és háromszori (tízórai, ebéd, uzson-
na) étkezésre van lehetőség. Az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot tanév ele-
jén szükséges leadni.
Normatív kedvezmény az alábbi jogcímeken vehető igénybe:

 — rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 — három-, vagy többgyermekes család,
 — tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 — nevelésbe vett gyermek.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a jogosultsá-
got minden esetben igazolnia kell az alábbi dokumentumokkal:

 — rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvé-
nyes határozat másolata,

 — családi pótlék folyósításáról szóló Magyar Államkincstár által kiállított 
igazolás vagy bankszámla kivonat másolata és a kitöltött NYILATKO-
ZAT,

 — a 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali 
tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolás, fel-
sőfokú tanulmányok esetén félévente szükséges az igazolás,

 — tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás 
másolata.

Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 21/B. § (1)–(9) bekezdése tartalmazzák a gyer-
mekétkeztetés esetén megállapítható normatív kedvezményeket.

Amennyiben a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban bármilyen vál-
tozás következne be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köte-
les az igénylő bejelenteni.

Kérjük, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakhoz kapcsolódóan a nyomtat-
ványokat és igazolásokat a Polgármesteri Hivatalban 2021.08.19-ig leadni 
szíveskedjenek. Telefon: 77/501-001/ 1. mellék vagy /109. mellék. 

Tájékoztató a gyermekek iskolai étkeztetésével, 
annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban



3. 2021. szeptember

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEKözéleti hírek

Hamarosan kezdődik a Béke-téri Park felújítása.

Eddig is gyönyörű volt a parkunk, ezután, ha lehet azt mondani, még 
szebb lesz. Új futófelület, öntözött pázsit, virágos kertek, és egy kis tó is 
díszíti majd. 

Czeller Zoltán városunk polgármestere augusztus 25-én írta alá közö-
sen az isaszegi székhelyű Everling Kft. ügyvezetőjével, Everling Balázs-
zsal a Kivitelezési Szerződést. 

Amint a beruházáshoz szükséges teljes pályázati forrás megérkezik az 
Önkormányzat számlájára, megkezdődnek a munkálatok.

Schmid Andrásnét 90. születésnapja alkalmából, augusztus 18-án 
köszöntötte Czeller Zoltán polgármester úr, a város vezetése nevében. 
Ica néninek további jó egészséget kívánunk szerető családja körében!

Egyszerűsítés az adózás 
befizetésében

Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy 2021. július 12. napjától lehe-
tőség nyílt a Jánoshalma Városi Önkormányzat adóhatóságánál az adófi-
zetési kötelezettség mobileszközről történő teljesítésére. Ezzel a mód-
szerrel kényelmesen, otthonról befizethetik a QR kóddal ellátott, papír 
alapú csekkjeiket mobilalkalmazáson keresztül, bankkártya használatá-
val. További információ a fizetési lehetőségeknél található.

További fizetési lehetőségek:
Adózó - a pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül 

- a fennálló fizetési kötelezettségét az E-önkormányzat portál (https://
ohp.asp.lgov.hu) igénybevételével, elektronikus azonosítást követően (pl: 
ügyfélkapu), az e-fizetés/adók, díjak, illetékek befizetése menüpontból, 
bankkártya használatával is teljesítheti.

Amennyiben adófizetési kötelezettségét QR kód használatával kíván-
ja teljesíteni, ezt megteheti a számlavezető bankjának alkalmazásán 
keresztül (pl: OTP SmartBank) vagy az iCsekk alkalmazás mobiltelefon 
készülékre való telepítését követően. 

 ● Töltse le és telepítse az iCsekk alkalmazást Android, IOS vagy 
Huawei HMS típusú készülékére

 ● A letöltés Play Áruházból, App Storeból vagy AppGalleryből 
lehetséges

 ● A regisztrációs oldalon adja meg az e-mail címét
 ● Erősítse meg a regisztrációját az e-mail címére megküldött link 
segítségével

 ● Olvassa be a QR-kódot
 ● Ellenőrizze a fizetendő csekk adatait
 ● Fizessen bankkártyája segítségével

Bővebb tudnivalók az iCsekk használatáról: https://www.icsekk.hu

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának tájékoztatója

Sétálók, kocogók figyelem!Születésnapi köszöntő

https://ohp.asp.lgov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu
https://www.icsekk.hu/
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Dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere az államalapítás és az 
Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Kökény 
László részére Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.

Kökény László a mezőgazdaságra hivatásként tekintő szakember, aki 
precíz, odaadó munkájával, szaktudásával és tapasztalatával több évti-
zede szolgálja a jánoshalmi szakiskola növénytermesztését, állattartását 
és oktató tevékenységét. 

Szakmai életútja is az intézmény falain belül kezdődött, itt szerezte 
meg bizonyítványát, majd jó, gyakorlatias szakemberek mellett kezdett 
dolgozni a mezőgazdaságban. Több évtizede dolgozik az Agrárminisz-
tériumhoz tartozó, sok névváltozáson átesett, jelenlegi nevén Déli ASzC 
Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um, oktatási intézményben, mint növénytermesztő gépész.

A gondjaira bízott gépeket kimagasló precizitással üzemelteti, tart-
ja karban, gondoskodik állagmegóvásukról, munkára kész állapotukról. 
Gépszerelési feladatokat is nagy odafigyeléssel, szakszerűen végzi el, 
így külső szervizt nagyon ritkán kell igénybe vennie iskolánknak. 

Tanulóknak és kollégáknak is egyaránt mintaként szolgál pontossá-
ga, figyelmessége, szakmai tapasztalata, tudása, munkabírása és embe-
ri értékei.                                                                               

b. s.

Miniszteri elismerés

Páros hármas

Annalisa túl sok Marconak, aki a felesége 
helyett leginkább a munkájáért él-hal. Ám az 
energikus nő  rájön a megoldásra: keres magá-
nak még egy férjet, akit Antonio személyében 
meg is talál. Íme az ideális módszer a boldog-
sághoz! Ráadásul Annalisa úgy tudja, nem lehet 
gyereke. De ebben téved. Kiderül, jön a baba. 
De kit válasszon apának? Ki az, akivel majd vég-
re a boldogság kikötőjébe érhet? Ráadásul az 
események továbbra sem úgy zajlanak, ahogy 
azt Annalisa eltervezi…

Mindez sok-sok zenével, fülbemászó dallam-
mal.

A történetből a hetvenes években Monica Vit-
ti főszereplésével készült népszerű film, a nyolc-
vanas években pedig Annalisa szerepében Bán-
sági Ildikóval a József Attila Színház is műsorá-
ra tűzte.

Itt az idő újra elővenni, s rájönni, milyen édes 
kettesben, hát még hármasban
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A városi ünnepség szentmisével kezdődött, melyet a Szent Anna temp-
lomban Mons. Menyhárt Sándor kanonok plébános mutatott be. 

A szertartás előtt Fajszi Ferenc és a Török János a Gazdakör választ-
mányának tagjai vitték az új kenyereket az oltárhoz, melyet a miséző pap 
megszentelt. Menyhárt Sándor Reményik Sándor Minden napi kenyerünk 
című versét idézte, majd prédikációjában úgy fogalmazott, hogy Szent 
István királyunk kenyér volt népünk számára.  Betevő falat egy nép szá-
máéra, egy történelmi helyzetben, Majd így folytatta: amikor Szent István 
királyt ünnepeljük az örökségét is magunkévá kell, hogy tegyük. Befejező 
gondolataiban arra intett, törekedjünk arra mi is hogy minden napi kenyér 
legyünk mások számára.

Az államalapítási megemlékezés ünnepi testületi üléssel folytatódott a 
templom előtti Főtéren.

Ez a nap az új kenyér ünnepe is, egyúttal megköszönjük mindazok 
munkáját, akiknek keze munkája nyomán kenyér kerül az asztalunk-
ra. Azoknak, akik szántottak, vetettek, akik gondozták a kenyérgabonát, 
arattak, és akik a termésből kenyeret sütöttek.

Az ünnepi szentmisén megszentelt kenyeret Farkas László a Gazda-
kör elnök és Török János helyezték el az ünnepi asztalon.

Farkas László köszöntötte is megjelenteket. 
A Himnusz közös éneklését követően mondta el. ünnepi beszédét pol-

gármester úr.  
Czeller Zol-

tán kiemelte: „Fon-
tos, hogy van egy 
napunk, amikor mind 
együtt, büszkék lehe-
tünk magyarságunk-
ra, arra, hogy a tör-
ténelem egyik legré-
gibb államaként, Euró-
pa részeként is meg-
maradtunk magyar-
nak, mert a legtöbben 
ennek tényleg örül-
nek. Költők, tudósok, 
művészek, sportolók, 

egyszerű, becsületes, igaz emberek éltek és alkottak itt az évszázadok 
során, és mindahányan hozzátettek valamit ahhoz, amit ma Magyaror-
szágnak nevezünk.

Augusztus 20-án őket, önmagunkat ünnepeljük. A saját létünk, küzdel-
meink, eredményeink felett érzett öröm megünneplése a mai nap. Fon-
tos ez, mert, ha ezt nem tartjuk fontosnak, akkor igazán felesleges volt 
elődeink minden erőfeszítése.

Nem véletlen, hogy ezen a napon, Szent István ünnepén kenyeret 
szentelünk. Jusson eszünkbe, hogy egy Istenáldotta hazában élhetünk, 
amely a gabona-tábláival, gyümölcsöseivel, gazdagságával mindig eltar-
totta az itt élő embereket. 

István királyra nem azért kell emlékezni, mert a dicső múlt egy része, 
hanem azért, mert ő teremtette meg a jövő lehetőségét- nekünk, a mai 
kor emberének is. 

Annyi mindent készen kapunk elődeinktől. Életünket, anyanyelvünket, 
szüleinket, hazánkat, a várost, ahol élünk, a kort, amelyben születtünk. 
Ha nem érdekel az, amit kaptunk, önmagunkra mondunk nemet. Mert 
igenis ők, a régiek adtak nekünk egy országot, amelyben otthon érezhet-
jük magunkat, ők adtak nekünk egy nyelvet, amelyen énekelhetünk, vic-
cet mesélhetünk vagy szerelmet vallhatunk, és ők hagyták ránk a hitet, 
hogy imádkozhassunk, ha úgy érezzük, kérdőjelekkel lett teli az égbolt 
fölöttünk. Ők adták az alapot, amire építeni szeretnénk a jövőnket.

Ezekben az ünnepi pillanatokban arra kérem Önöket, hogy próbál-
juk meg mindazt, amit az elődeinktől, előre, kéretlenül kaptunk, ajándék-
nak felfogni, végtelenül szeretni, és tiszta szívvel, őszintén megbecsülni!

Kedves Jánoshalmiak, szép ünnepet kívánok államalapításunk ünne-
pén, Isten éltesse Magyarországot, a magyar népet, a jánoshalmi embe-
reket!” 

Az ünnepi beszédet kitüntetések átadása követte. Erről külön számo-
lunk be.   

Az ünnepi program záróblokkja a III. Néptánc Tehetséggondozó Tábor 
gálaműsora volt. A tábor az ünnep előtti napokban zajlott. Résztvevői 
Jánoshalma város délvidéki testvértelepüléseinek fiataljai, Topolyáról, 
Temerinből, Szenttamásról érkeztek. Ünnepi műsorukat, a tábor záró 
rendezvénye is volt egyben.

A városi ünnepi műsor a Szózat hangjaival zárult.

Államalapításunkat ünnepeltük 
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Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
minden évben elismeréseket adományoz 
azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek 
vagy tettek a városért. 

2021-ben Jánoshalma Város Képvise-
lő-testülete Jánoshalma Város Díszpol-
gára kitüntető címet adományozott Mons. 
Menyhárt Sándor plébánosnak
Menyhárt Sándor Soltvadkerten született kétkezi 
munkások második gyermekeként. A kecskeméti 
Piarista Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait 
a budapesti Hittudományi Akadémián a Központi 

Papnevelő Intézet kalocsai egyházmegyés papnövendékeként folytatta. Az első év után 
Lentiben 18 hónapos katonai szolgálatot teljesített.
Leszerelés után még két évet végzett Budapesten, majd dr. Dankó László érsek Rómába 
küldte tanulmányai folytatására. Itt három év teológiát és két éven át egyházjogot tanult a 
Német-Magyar Kollégium növendékeként a Pápai Gergely Egyetemen. 
„Az Örök Városban megtapasztaltam az Egyház egységét a sokféleségben. Itt szenteltek 
diakónussá. A papszentelés 1991. július 6-án, Soltvadkerten, abban a templomban történt, 
ahol megkereszteltek, ahol először járultam szentáldozáshoz és bérmálkoztam is.” –írja 
önéletrajzában.
Rómából hazatérve két évet volt székesegyházi káplán Kalocsán, majd ugyanitt érseki titkár 
egy évig, s 1995-től mélykúti plébánosként szolgált, ezután Tiszakécske, Kecskemét Szent-
család plébániákon teljesített lelkipásztori szolgálatot.
2014 óta Jánoshalmi plébánosként, Borota és Kunfehértó lelki gondozási feladatait látja el 
legjobb tudása és szándéka szerint. A jánoshalmi Római Katolikus Egyházközség több mint 
5000 tagot számlál a megkereszteltek száma szerint. Vasárnaponként kb. 300-500 hívő 
vesz részt a három szentmisén és 550 hittanos gyerekkel foglalkozik káplánjaival.
Jogi tanulmányait kamatoztatva több, mint 25 éve vezeti az Érseki Bíróságot.
A jánoshalmi közösségért végzett kiemelkedő eredményekhez sorolható a plébánia külső 
szigetelése, nyílászárók cseréje; a Kápolnás temető kápolnájának külső-belső felújítása, a 
Kápolnás temető eredeti keresztúti képeinek helyreállítása, a Szent Anna Római Katolikus 
Templom teljes körű külső felújítása, a teljes templomban a padfűtési rendszer kiépítése 
és a jelenleg is folyamatban lévő a templom villamos energia ellátásának teljes cseréje, 
zarándoklatok, jótékonysági hangversenyek és adománygyűjtések, a fiatalok közösségi 
programjainak szervezése, egyházi közösségek vezetése, a család csoport létrehozása.
Elmondása szerint: Hála Istennek sok a jó, az Egyházért, és a kisebb közösségekért tenni 
tudó és akaró emberrel találkozott Jánoshalmán az eddig itt eltöltött 7 évben. 
Menyhárt Sándor plébános úr kifejezte abbéli reményét, hogy a jánoshalmiak továbbra is 
tudnak és akarnak együtt és egymásért imádkozni és dolgozni.

Mons. Menyhárt Sándor plébánosnak Czeller Zoltán polgármesteer 
adta  át a kitüntetést.

Jánoshalma Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021-ben Jánoshal-
ma Város Díszpolgára posztumusz kitün-
tető címet adományozott Somogyiné 
Sági Piroska részére Jánoshalma gyer-
mekeinek nevelésében kifejtett kiemelke-
dő pedagógiai munkásságáért, közösség 
összetartó, hagyományőrző, hagyomány- 
és kultúrateremtő tevékenységéért.
Somogyiné Sági Piroska, a jánoshalmi gyerekeinek 
TANÍTÓJA, NEVELŐJE volt! TANÁR volt Ő, azért élt, 
hogy a gyermekek testét, lelkét képezhesse. Minden 
erejével igyekezett megérteni és megvédeni őket. Ta-

nári hivatásának 43 éve alatt rendíthetetlen elhivatottsággal, lelkesedéssel, vak hittel, állha-
tatosan dolgozott a jánoshalmi gyerekekért, tanítványaiért, a városunk felnövekvő nemze-
dékeiért. Tudta, hogy, amit a jelenben teszünk, azt gyermekeink jövője minősíti majd! Ha a 
jánoshalmi gyerekekről, és az ő jövőjükről volt szó. mindent megtett annak érdekében, hogy 
azt stabilan megalapozza. A létező összes eszközzel, amivel csak tudta, segítette őket. 
Minden, amit az ISKOLA jelent/jelenthet, számára az első 10 helyen szerepelt az életében. 
Személyében egy’ igazán kiemelkedő, meghatározó, pedagógus adatott Jánoshalmának.
Piroskának az iskola jelentette - Jánoshalma életében - a felnövekvő nemzedékek tudásá-
nak, gondolkodásának fejlesztését, formálását, ápolását. Mintát adva, úgy nevelte-oktatta 
a gyermekeket, hogy szabadon, hangjukat hallatva, megtanulhatták, hogy hogyan érdemes 
és szabad élni egy közösségben. Megtanulhatták egy másik ember tiszteletét, a másság 
elismerését. Tudta, hogy, csak összefogással együtt, gyerekek, szülők, tanárok, tanítók, 
iskolai dolgozók, szponzorok, Jánoshalma jövőjét támogatók segítségével jöhetnek létre 
nagyszerű, előremutató dolgok, egy olyan kisvárosban, mint, amilyen Jánoshalma. Tevé-
kenységének kulcsmomentuma a közös összefogás volt. Minden egyes rendezvényét, 
megmozdulását, abban a szellemben valósított meg kollégáival együtt, hogy tudta az is-
kolának közösségformáló, közösséget, egész Jánoshalmát, városunkat összetartó ereje 

van. Az iskola képviseli és terjeszti a kultúrát, ez Jánoshalmán is kulcsfontosságú, ez a 
FORRÁS. Tudta, hogy a jánoshalmiaknak közösen kell részt vállalniuk a jövő létrehozásá-
ban, azért, hogy ne csak a múlt, hanem a jövő is összeköthesse őket. Kapocs volt Ő, múlt 
tanárai, diákjai, szülői, és a jelene tanárai, diákjai, szülői között is. Kifejtett aktivitása, kitartó 
ereje a jánoshalmiak számára inspiráció volt. Igazi alkotóember volt, folyamatosan csodás, 
kreatív dolgokkal kápráztatta el városunk lakóit, gyermekeit, szüleiket. Mindezt azért tette, 
hogy hidakat építsen városunk múltja, jelene és jövője között. Életének központi eleme volt, 
hogy felhívja a gyermek és kollégái figyelmét a múltunk, városunk múltjának a tiszteletére.
Piroska számára a múlt nem volt elfeledett, minden erejével azon volt, hogy ami a múltban 
értékes volt, ami magatartásmintául szolgálhat a jelene gyerekeinek, azt átemelje, meg-
mentse, elmondja, elültesse. Hitt abban és minden eseményt, programot is, ami a nevéhez 
köthető, ennek szentelt, hogy ami régen volt értékes szellemiség, még a jelenében is lé-
tezik.
Mind tanári évei, mind pedig a vezetői évei alatt folyamatosan azon volt, hogy értékőrző 
hagyományokat teremtsen, amik útravalóul szolgálhatnak a városunkban felnövekvő gyer-
mekek számára. Számos, több száz gyermeket, felnőttet megmozgató rendezvény ötlet-
gazdája, szervezője, valamint fő lebonyolítója volt. Nevéhez fűződik, a 23 Órás Ünnepi Te-
kergés, a Napkeltétől napnyugtáig futás, a már nyugdíjas éveiket töltő kollégákkal együttes 
Guba Party, Beszélgető Showk volt kollégákkal. A világ minden táján élő egykori hunyadisok 
összetartozását kifejező, Tisztelet a múltnak, üzenet a jövőnek szellemiségben, üzeneteket 
tartalmazó két IDŐKAPSZULA elhelyezése, és a róluk történő évenkénti megemlékezés 
hagyományának a megteremtése. Kultúrateremtő volt, érdeme vitathatatlan. Kezdeménye-
zésére került Melocco Miklós Radnóti Miklós szobra (1974), a mai rendkívül impozáns, 
megérdemelt helyre. Az iskolában meghonosította az ÉVKÖNYVÉT, mivel szerinte a múlt 
a jelen szerves és elválaszthatatlan része, a jelen, pedig a jövő kezdete. Irányítása alatt 
kialakította az iskola, mai jellemző hagyományrendszerét.
1998-ban megálmodta, és barátaival megvalósította, a korát megelőző szellemiségű, or-
szágos viszonylatban kiemelkedő értékeket képviselő, Terézhalmi Ökoturisták Egyesületét. 
Az egyesület álló-, és vándortáborok, egy napos természetjárások, kirándulások keretében 
tartalmas szabadidő eltöltést, aktív sportolási lehetőséget biztosított 17 éven keresztül, a 
jánoshalmi gyermekeknek, szüleiknek, valamint az egyesület tagjainak. Túráik keretében 
bejárták és megismerhették Jánoshalma szűkebb és tágabb környezetének, Bács-Kiskun 
megyének a természeti értékeit. Minden múlt lesz..
Somogyiné Sági Piroska, kiváló nevelője a jánoshalmi gyermekeknek, társa a szüleiknek, 
bátorító barátja kollégáinak, csupán 63 évet élhetett. Hangja, azonban maradjon erős, ma 
is hallani Őt, ma is szól hozzánk, jánoshalmiakhoz. Piroska tudta, hogy egyszer majd Ő is 
múlt lesz. Tanári életpályája során, azonban igazán értékes maradandó értékeket hagyott 
számunkra, a jánoshalmi utókor számára. Tovább él Jánoshalma elmúlt majd fél évszáza-
dának gyermekeiben, sőt az ő gyermekeikben is, tovább él kollégáiban. Tovább él bennünk, 
kik felnéztünk rá, akiket rengeteg mindenben önzetlenül segített, bátorított, inspirált. A 2013-
ban, az irányítása alatt a Hunyadi Iskola udvarán elhelyezett időkapszulák 2033-as, 2063-
as nyitásaikor Piroska előtt, az általa képviselt értékek előtt is tisztelegni fogunk.
Kitüntetései:

• Magyar Köztársaság Bronz Kereszt (2008) állami kitüntetés, Somogyiné Sági Piroská-
nak, a pedagógiai, nevelői életművéért, a magyar nemzet nevelésében kifejtett aktivitá-
sáért.

• Mesterpedagógus, kutatótanár (2015)
• Kiválasztott pedagógus (2015): A pedagógus előmeneteli rendszer szakmai tartalmá-

nak kidolgozására, kipróbálására, bevezetésére, valamint a pedagógusminősítési rend-
szer fejlesztésére országosan kiválasztott 1200 pedagógus egyike.

• Jánoshalma kiváló pedagógusa (2017): kitüntető cím négy évtizedes pedagógusi, veze-
tői munkájának elismeréseként.

Szeretnénk, hogy a jövő generációi is emlékezzenek nagyszerű pedagógusi tevékenységé-
re, Jánoshalma kultúrájáért tett elvitathatatlan érdemeire, és mindarra a jóra, amit az utó-
korra hagyományozott. Emlékét, értékrendszerét, az általa képviselt szellemiséget őriznünk 
érdemes és őriznünk kell. Somogyiné Sági Piroska, emberségből, szeretetből, végtelen 
tenni akarásból és kitartásból állított elénk örök példát! Állhatatos munkásságával, a tanári 
életútjának 43 éve alatt, több ezer jánoshalmi gyermeknek segített abban, hogy nyitott gon-
dolkodású felnőttekké válhassanak.
Jánoshalma gyermekeinek feltöltötte képzeletbeli tarisznyáját, gyökeret, táplálékot és 
szárnyakat adott nekik életükhöz. Rövidre szabott nyugdíjas évei is tevékenyen teltek el, 
óraadóként dolgozott 
Jánoshalma mind a két 
iskolájában. Bekapcso-
lódott és aktívan részt 
vett, a Máltai Szeretet-
szolgálat jánoshalmi 
szervezetének életében, 
hogy ily formán is segít-
hessen. Energiát adó, 
éltető fáklyája volt szülő-
városának, Jánoshalmá-
nak, szellemi, kulturális, 
lelki fáklyája, ami igazán 
megérdemli, hogy e DÍJ 
által tovább lobogjon!

Városi kitüntetések  átadása 
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Jánoshalma Város Képviselő-testülete 
2021-ben Jánoshalma Város Egészségügyé-
ért kitüntető címet adományozta Dr. Horváth 
Endre szegedi lakosnak Jánoshalma járóbe-
teg-szakellátása működtetésében, fejleszté-
sében végzett lelkiismeretes munkája elis-
meréséül.
Horváth Endre   a vajdasági Óbecsén született. Az általá-
nos iskolát is szülővárosában végezte, majd az Újvidéki 
Egészségügyi Középiskolában folytatta tanulmányait. 
1990-ben felvételt nyert a Szent-Györgyi Albert Orvostu-

dományi Egyetem Általános Orvosi Karára, amelyet 1996-ban fejezett be. Még 1996-ban 
felvételt nyert és megkezdte tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Állam-és Jog-
tudományi Karán és 1998-ban másoddiplomaként egészségügyi közgazdász és menedzser 
végzettséget szerzett. 2007-ben mérlegképes könyvelői képesítést szerzett.
Pályafutását a Pharmafontana Rt.-nél kezdte marketing menedzserként.
2004 és 2008 között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórházának gazdasági és 
controlling igazgatójává választották. 
2008 decemberétől a Jánoshalma Város Önkormányzata által megpályázott és elnyert 
TIOP-2.1.2 konstrukció keretében megvalósuló „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ 
kialakítása a jánoshalmi kistérségben” elnevezésű projekt menedzsere és a projekt megva-
lósítására létrejött Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője.
A projekt sikeres lebonyolítását követően a járóbeteg-szakellátó központ 2010. december 
1. napján megkezdte működését 200 óra szakorvosi és 60 nem szakorvosi óra vonatkozá-
sában, amely később kiegészült a 70 szakorvosi és 15 nem szakorvosi, Jánoshalma Város 
Önkormányzatától átvett kapacitással. 
Irányításával a szakrendelő működése mind szakmailag, mind gazdaságilag stabil, tulajdo-
nosi támogatást az elmúlt 10 évben nem igényelt. 
A járóbeteg-szakellátás magas szintű működtetésén túlmenően igyekezett minden olyan le-
hetőséget megragadni, amely szakmailag hozzáadott értéket képvisel és az egészségügyi 
prevenció meghonosítását jelenti a Jánoshalmi Járásban. 2013. évben „Az egészség nem 
minden, de egészség nélkül minden semmi” mottóval kezdte meg a működését az intéz-
ményben az Egészségfejlesztési Iroda, amelynek projektmenedzsere és szakmai irányítója 
egyben, és amely a 2018. évben kiegészült Lelki Egészség Funkcióval.
2012 és 2015 között a szociális területen működő „Együtt –egymásért” elnevezésű Gyer-
mekesély Program, majd a 2017. évtől pedig annak utódprojektjének projektmenedzsere. 
A projekt keretében rendkívül hangsúlyos szerepet kap a prevenció, az egészségtudatos 
életmód kialakítása, amelyet véleménye szerint a leghatékonyabb már óvodás korban el-
kezdeni.
Az elmúlt években számos további pályázati lehetőséget kihasználva nemcsak a járóbe-
teg-szakellátási tevékenység színvonalának javítását (eszközbeszerzés, szakdolgozók 
képzése, továbbképzése), hanem a prevenció fontosságának hangsúlyozását tűzte ki cél-
jául.
Térségünk, városunk szempontjából fontos fejlesztésekben, pályázatokban vállalt feladatai:

• 2009-2010 projektmenedzser
A „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben” elne-

vezésű pályázat menedzseri feladatainak ellátása
• 2012-2015 - projektmenedzser
A „Együtt egymásért” elnevezésű térségi szintű pályázat projektmenedzseri feladatainak 

ellátása
• 2013-2015 - projektmenedzser
 „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” elnevezésű pályázat 

projektmenedzseri feladatainak ellátása
• Kiemelkedően fontosak az Egészségügyi Központ műszerezettségének, eszközellá-

tottságának folyamatos fejlesztésére irányuló törekvései
Töretlen maximalizmusa, szakmai hozzáértése, kollégáihoz való humánus hozzáállása 
az intézményt a térség egyik legjobban működő járóbeteg-szakellátó intézményévé tette, 
hozzájárulva ezzel Jánoshalma Város jó hírnevéhez, az itt élő lakosok szakmailag magas 
színvonalú egészségügyi ellátásához és a jövő generációjának egészségtudatos életmód-
jának kialakításához.
Dr. Horváth Endre a kitüntetését Semmelweis-napi ünnepségen vette át, júliusban. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Jánoshalma Város Szociá-
lis munkáért kitüntető címet adományozott 
Czellerné Ádám Mária jánoshalmi lakos-
nak Jánoshalma szűkebb és tágabb kör-
nyezete szociális feladatainak segítésé-
ben végzett lelkiismeretes munkája elis-
meréséül.
Czellerné Ádám Mária vallja Gyökössy Endre szavait, 
mely szerint „Amíg időnk van, tegyük oda vállunkat a 

másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik.”
Marika már fiatal családosként érezte a hívást, hogy tegyen valami fontosat az emberekért. 
Eleinte családja, majd szűkebb közössége segítségével nyitotta meg a szívét a rászorulók, 
a hátrányos helyzetűek felé. Az adást, az adás kultúráját, a segítségnyújtást a közösségben, 
többekkel együtt kezdte el. Több évtizede fontosnak tartja a nehéz sorsú emberek szűkebb 
és tágabb környezetében a segítségnyújtást. Elkötelezettségével, a problémák felismeré-
sével célkitűzése a hátrányos helyzetben, sokszor mélyszegénységben élők támogatása. 
Alapító tagja az Összefogás Jánoshalmáért Egyesületnek, ami célul tűzte ki a városban a 
a pozitív emberi kapcsolatok növekedését, a társadalmi felelőségvállalás megteremtését. 
2005-ben szintén az egyesület keretein belül többekkel együtt létrehozta az Utcaapostoli 
hálózatot, azért, hogy a szociális problémák iránt elkötelezett emberek aktivitásának teret 
adjon.  A csoport életében meghatározó egyéniségként figyelmet és törődést szentel má-
sokra. Ennek keretében a rászorulókat élelmiszerrel, ruhával, háztartási gépekkel, bútorral 
segíti. A krízis helyzetbe került családokat felkarolja, segít őket a problémáik megoldásában. 
A Fokoláre mozgalom elkötelezett önkénteseként, Jánoshalmáról több közösséget is be-
kapcsolt a távörökbefogadásba, ami a Távol-Keleten élő gyermekek számára felnőtt korukig 
anyagi támogatást nyújtott iskoláztatásuk megoldásában. 
Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület által elsősorban gyógyszer támogatásban, gáz 
és villanyszámla kifizetésében, tűzifa biztosításában végez szervező tevékenységet. Java-
solta, hogy az egyesület jótékonysági báljainak bevételét minden évben a város közösségi 
céljaira ajánlja fel. Így sikerült jelentős hozzájárulást adni a Jankó játszótér létrehozásához, 
a játszó tér melletti fitnesz park kialakításához, az Országzászló Parkban a pihenő házak 
építéséhez, az árva és félárva gyermekek támogatásához, a városi sportegyesületek, a 
pedagógus énekkar, a rendőrség és a polgárőrség bűnmegelőzési tevékenységének tá-
mogatásához, a rászoruló gyermekek számára szemüvegek vásárlásának támogatásához.
Korábban kollégiumi nevelő tanárként, jelenleg a város mezőgazdasági szakképző isko-
lájának fejlesztő pedagógusaként eredményesen végzi a gyerekek testi-lelki és családi 
gondjainak megoldását. 
Marika meggyőződése, hogy erkölcsi kötelességünk segíteni azoknak, akik segítségért for-
dulnak hozzánk. Tapasztalata szerint a szociális munka sokszor embert formáló feladat, de 
egyben felemelő, hiszen az önkéntes szolgálat sok lehetőséget nyújt a szeretet továbbadá-
sára és a hiteles emberi kapcsolatok kialakítására. Több volt diákja már aktív tagként vesz 
részt az önkéntes szociális munkában.
Ferenc Pápa szavai jól összefoglalják azt a tevékenységet, amiben Marika elkötelezte ma-
gát.
„Fedezzük fel az irgalmasság testi cselekedeteit: jóllakatni az éhezőket, megitatni a szom-
jazókat, felöltöztetni a ruhátlanokat, befogadni a jövevényeket, ápolni a betegeket, meglá-
togatni a rabokat, eltemetni a halottakat. De ugyanakkor a lelki cselekedetek: jó tanáccsal 
ellátni a bizonytalanokat, tanítani a tudatlanokat, inteni a bűnösöket, vigasztalni a szomor-
kodókat, megbocsátani a bántásokat, türelemmel elviselni a kellemetlen embereket, imád-
kozni élőkért és holtakért” 
Czellerné Ádám Máriának Kiss György tanácsnok adta át a kitüntetést!

Czeller Zoltán, Jánoshalma város pol-
gármestere 50 év Jánoshalma Váro-
sért emlékplakettet adományozott a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek
A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület 1971. ja-
nuár 19-én alakult, tehát 50 éve van jelen Jánoshalma 
társadalmi életében. Jelentőségük a légvédelmi tüzé-
rezred 1990 évi diszlokálásával tovább erősödött. 
Jánoshalma közelmúltjának mind honvédelmi, de 
gazdasági, közösségi és kulturális életére is pozitívan 
ható, meghatározó része az 1958-1990  között eltelt 
32 esztendő, míg a helyőrségben Légvédelmi Tüzé-

rezred állomásozott. Az egyesület az elmúlt 50 esztendőben, napjainkban is, aktív közéleti 
tevékenységével ezeket az évtizedeket idézi. Fő célkitűzésük, a magyar katonai hagyo-
mányok ápolása mellett jelen vannak a város minden jeles eseményén, emellett számos 
önálló, értékes és színvonalas rendezvény szervezői, kulturális és ismeretterjesztő rendez-
vényeik színesítik a városi programkínálatot. Jelenlétükkel erősítik a magyarságtudatot, a 
hazaszeretet érzését, a nemzeti értékek megbecsülését, és nem utolsó sorban szolgálják 
a napjainkban ismét előtérbe kerülő honvédelmi nevelés ügyét. Nem csupán az emlékezés 
hamuját őrzik, hanem továbbadják a közösséget éltető és összetartó erő lángját. 

Az egyesület nevében György-
pál Csaba nyá. alezredes, a  Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesü-
let elnöke vette át a kitüntetést. 

Szívből gratulálunk a kitünte-
tetteknek. További jó egészséget, 
szakmai sikereket, a magánéle-
tükben tartalmas és boldog éveket 
kívánunk!

államalapításunk ünnepén 
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„Szeretnék sokat tenni még, dolgozni a hazá-
mért, a Homokhátságért, a Bácskáért, az 
embere-kért!
Szeretem az embereket. Szeretek segíte-
ni, megoldani ügyeket. Ezt teszem vagy 30 
éve. Nekem ez az életformám. A betegség-
ből való gyógyulásom erősíti a tenni akará-
som. Amit a jó Isten sugallt nekem, azt én 
komolyan veszem, és megtöbbszörözte az 
erőmet. Hiszem és tudom, hogy még sok dol-
gom van.”

A Halasi Tükör 2021. június 23-i számában megjelent gondola-
tok jegyében ültünk le egy kellemes vasárnap délelőtti beszélgetés-
re Bányai Gáborral Jánoshalma Főterén, a Szent Anna templommal 
szemben. Beszélgetésünket sokszor szakította meg egy-egy pillanat-
ra az arra járók köszönése üdvözlése.

 — Riportunk elején tekintsünk vissza, hiszen egy igen nehéz fél éven van 
túl Bányai Gábor, melynek fele a Covid-19 vírussal folytatott hatalmas 
küzdelemmel telt. A harcot úgy tűnik sikerrel vívta, s most már szelle-
mileg rendben van, fizikailag ugyan még van mit helyre tenni, de hatal-
mas javulás tanúja lehettem személyes találkozásunk során. Egyre 
többet lehet a képviselő úrral az utcán, közéleti eseményeken talál-
kozni. Hogyan értékelné ezt az elmúlt fél évet?

 —  Nagyon hosszú volt. Sajnos a statisztikai adatokból kiderült, hogy én 
lettem ebben az országban az egyik legbetegebb ettől, a „nem léte-
ző” vírustól, a Covid-19-től. Az is tény, hogy imádkozó embereknek, 
tudós orvosoknak és hozzáértő ápolóknak köszönhetően visszajö-
hettem. Kétszer biztos, hogy meghaltam és vissza-hoztak. Az is biz-
tos számomra, hogy jártam odaát, mert olyan dolgot hallottam és olyat 
érezhettem, ami megerősített mind abban, amit gyermek korom óta a 
világról, az emberről, az Istenről tudtam, tanultam, azt most testközel-
ből tapasztaltam meg, hogy igaz.

 — Ez milyen változást hozott gondolkodásában, életében?
 — Radikálisan nem kellett megváltoznom, de az életet most már másként, 
sokkal szebbnek látom. A rossz dolgokban is sokkal több jól látok, mint 
amit fel tudunk fogni. A bánat és baj közepet-te azt is megtapasztal-
tam, hogy óriási igény van az emberekben, hogy egymást segíthessék.

 — Mindez miben nyilvánult meg?
 — Több százezren fogtak mögöttem össze: imádkozva, üzenetek ezreit 
küldve, aggódva ismerősök és ismeretlenek, jobb és bal oldali érzel-
mű emberek, hívők és nem hívők. Sőt vallásokon keresztül is átnyúl-
tak ezek az emberek, hisz nemcsak vallásos keresztények, hanem val-
lásos zsidó testvérek is imádkoztak értem. Ez utóbbiról kaptam is egy 
felvételt Tel-Avivból , melyen név szerint imádkoznak értem. Az ottani 
rabbi még szépen is mondta a nevem.
Amiatt, hogy összefogtak mögöttem, látszólag csak értem a honfitár-
saink, barátaink bel- és külföldön, ez lett a legnagyobb felelősség a 
túlélésemben. Mert amit megtanulhattam odaát és átéltem a szen-
vedést, kihívást a saját keresztem hordozásával, az életem több és 
talán szebb lett.

 — Családjára milyen hatással volt ez nehéz időszak?
 — Nagyon megszenvedtük, a családom is, a közeli barátaim is. Hiszen 
nem kell mondanom, hogy valakinek az elvesztése mekkora trauma 
egy embernek, egy családnak. Végül ezt megúszta a családom, ez 
óriási erőt adott nekik is. Összekovácsolt bennünket, erősebben, mint 
valaha. Legalább ennyi értelme volt ennek a nyavalyás fertőzésnek.

 — Milyen tanúságot, következtetést vont le ebből az időszakból?
 — Azt tudjuk magunkról, magyarokról, hogy ebben az országban minden-
ki ért mindenhez és ezért sokan, akik virológusok lettek hirtelen, nem 
veszik komolyan ezt a kórt, melyet ránk szabadítottak és még folyama-
tosan ránk is szabadítanak. Ez ellen minden-kinek tennie kell a saját 
és mindannyiunk érdekében, hogy óvja önmagát, a másik embert. Aki 
még nem tette, vegye fel a védőoltást. Ezt már én is megtettem idő-
közben. Ez a vírus el tud pusztítani sokakat!

 — A hazakerülése óta is voltak gondok?
 — Maga a vírus a legtöbb bajt akkor okozza – amikor az ember azt hinné, 
hogy túl van rajta –akkor jön a második szakasza –, amit én is átszen-
vedtem. Újra kórházba kerültem. A poszt-covidos idő-szak nagyon 
nehéz, szerintem, mert eleve mindent újra kell kezdeni, minden nap 
más valami fáj-fájt. Váratlan vérnyomás zuhanás-emelkedés, szív és 
tüdő problémákat okozva. Természetesen gyógyszerekkel ezek kezel-
hetők. Minden rossz megtörtént velünk, covidosokkal, ami megtörtén-
hetett.

 — Hogyan telnek a rehabilitáció napjai?
 — A félév, ami eltelt a legrosszabb része is, az volt, amikor kommuni-
kálni nem tudtam. Amikor felébredtem, felébresztettek nagy nehe-
zen, akkor beszélni még nem tudtam, néma voltam a lélegez-tető gép 
miatt. Újra kellett tanulnom járni, mozogni, tisztálkodni. Semmire nem 
voltan képes egyedül. De most már ez nem így van, és ez köszönhető 
azoknak, akik a rehabilitációban engem segítettek azzal, hogy nagyon 
megdolgoztattak, erőteljesen képez-tették újra az izmaimat, nyújtatták 
a szalagjaimat.

 — Mi a végső konklúziója ezzel a betegséggel kapcsolatban?
 — Az hogy ez egy alattomos betegség! Mindenki másképp reagál rá. Van, 
akit kivégez, van, akin nem látszik, van, aki sokat szenved miatta. A 
legrosszabb az az, hogy kiesett minden. Kiestek a társadalmi, a gaz-
dasági, a családi ügyeim, a dolgaim. Látszólag minden elveszett. Utó-
lag viszont úgy értékelem, – mert túléltem, amire nem volt esélyem – 
hogy végül többet kaptam vissza.

 — Egészségét illetően eljutott arra a szintre, hogy rákérdezhetünk követ-
kező időszakra, illetve arra is, hogy hosszabb távon is hogyan gondol-
ja a jövőjét, a jövőt?

 — Személyes döntésem 
az az, hogy a 2022-
től kezdődő ciklust 
szeretném, választást 
megnyerve végigcsi-
nálni. Nagyon durva 
kampányra kell felké-
szülni.
Szellemileg, testileg 
fel fogok rá készülni, 
hisz nagy küzdelem 
lesz a helyemért.

 — Mind ezt miből gondolja?
 — Sajnos elolvastam a nekem írt ronda bejegyzéseket is, amikor a gyere-
keim az egészségi állapotomról jelentést tettek a közösségi oldalamon 
és az újságok kommentárjaiban is. Meg kell állapítsam, hogy elképesz-
tő mértékű aljasság is van ebben az  országban, amit a politikai meg-
osztottság okozott. Ez nem volt eddig sem újdonság, csak az része 
nagyon fájó, amikor az embernek a halálát kívánják, ismeretlenül gya-
lázzák, szavait félre értelmezik.
Ez elképesztő módon fájt. 
Természetesen megosztó személyiség egy politikus, így én is. Min-
denki másként látja a tevékenységét, vagy a pártját, vagy a kormány-
zatát. Azt viszont nem lehet megérteni, hogy miért van az a gyűlölet, 
amelyik másik ember életét kívánja kioltani. Ezt sosem fogom tudni 
megérteni Én sosem kívántam egyik ellenfelemnek sem a pusztulá-
sát. Még az elmúlt száz év legrosszabb miniszterelnökének, aki 2004-
2009 között uralta és tette tönkre az országot, sem kívánom a halálát 
vagy a baját, annak ellenére sem, hogy az ő támogatói viszont nagyon 
durván bántak velem az el-múlt időszakban.

 — Mindez nem szegte kedvét a politikai pálya folytatásától?
 — Elgondolkodtatott, de a lényeg, hogy folytatni szeretném. Készülök 
mentálisan és fizikailag is a megmérettetésre. Nem tudom, hogy az 
esélyek milyenek, hisz a választási kampány és választás is olyan 
mint egy sportverseny, illetve az arra való felkészülés. Döntetlen nem 
lehet a végén, valakinek győznie kell. Ez most nehezebb lesz, hiszen 

Fejben kell eldönteni, hogy ez az 
otthonunk, vagy csak a lakhelyünk
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sok esetben a saját hibáinkkal húztuk magunkra az ellenfeleinket, kik 
nagyon durva eszközöket fognak bevetni. Ezt látjuk nap, mint nap.

 — Milyen jelei vannak ennek? Hogyan látja a jövőt?
 — Látszik hogyan akarják szétcincálni az országot és erre most nagyon 
sok vevő van. Nagyon sokan benne vannak abban, hogy minden 
áron, de ez a mai kormányzat menjen, még ha rosszabb is lesz utána, 
akkor is. Van ilyen nézőpont is. Van olyan nézőpont is, amelyik viszont 
felismerte, hogy az országnak nincs más lehetősége, csak a mi párt-
szövetségünknek a további kormányzása. Ez a két világ harca kese-
ríti viszont a mindennapokat, keseríti a hol-napot. Reményeink, remé-
nyem szerint sikeres lesz a jövő év a pártszövetségünk szempontjá-
ból és az ország szempontjából.

 — Mire alapozza az optimizmusát?
 — A magyarországi gazdasági eredmények impozánsnak számítanak, 
hisz a legrosszabb gazdasági állapotból kerültünk a legjobbak közé. 
Talpra tudtunk állni. Sokkal nagyobb vágást tett rajtunk ez a másfél év 
a Covid kezdete óta. Ezer milliárd forintokban mérhető veszteség érte 
a vállalkozásokat, a családokat, az állami költségvetést. A 2008-as 
pénzügyi válság, amit az akkori kormány okozott hazánknak, ennek 
töredékébe került. Azt nem éltük túl, gyakorlatilag az ország belerok-
kant. Most nem hogy túlélte a válságot, hanem jelentős gazdasági 
növekedés látszik, hogy sokkal jobb a gazdaság állapota. A költség-
vetés teherbíró képessége is erőteljesebb. A többség nagyon is élni 
akar, erős országot akar, amelybe jó élni, jó visszatérni.

 — Miben látja megoldás kulcsát?
 — Az élni akarás politikai felvetéseit megfejtjük és elfogadjuk a másik 
nézeteit jobbról, balról, középről bárhonnan, és egységet tudunk 
teremteni mi, egyszerű emberek itt lent vagy fent, akkor nincs az a 
nehézség melyből ne bírnánk kimászni. Ez vonatkozik településeink-
re, vállalkozásokra. Amennyiben helyben az emberek összefogná-
nak, a magyar irigységet és egyéb lelki betegségeket le tudnánk küz-
deni, akkor szerintem mind Jánoshalma és mind a környék is sokkal 
többre menne.

 — Ezen felül miben lát még fejlődési lehetőséget?
 — Nagy reményünk van abban, hogy az infrastruktúra fejlesztés olyan 
nagy mértékű lesz a következő években, ha választást nyerünk, hogy 
minden közelebb kerül hozzánk. A sokat támadott vasútfejlesztés, a 
Belgrád és Budapest közötti vasútvonal újjáépítése, óriási lehetősé-
geket kínál nemcsak Kiskunhalasnak, vagy a vonal mentén lévő tele-
püléseknek, hanem még nekünk is itt jánoshalmiaknak. Óriási gazda-
sági fellendülést fog hozni. Ezt nem akarja mindenki, láthatóan a kam-
pány egy része arról is szól, hogy a hatalomra törő baloldali-liberális 
erők ezt beruházást nem akarják, felmondanák, ami szerintem óriá-
si hiba és bűn is!

 — A vasútfejlesztés mellett sokat lehetett hallani közútfejlesztésről is. 
Ezzel kapcsolatban mi helyzet?

 — Döntés van arról is, hogy jövőre a 2009-ben leállított M9 beruházás – 
melynek forrását ellopták gyakorlatilag – a szekszárdi, fajszi lekötés-
től Nemesnádudvarig újra indítjuk és a további szakaszok is döntés 
előkészítő szakaszban vannak. Hiszem, hogy meg fog épülni ez az 
autóút, autópálya. Kétszer két sávot ígér a kormányzat. Ez a térség 
összes települését erősíti. Emellett a mohácsi közúti híd miatti közút-
fejlesztés a déli térséget erősíti majd a Debrecen – Szeged – Pécs – 
Eszék vonatkozásában.

 — A mezőgazdaság jövőjét illetően tud-e biztatót mondani, hiszen egy-
re nagyobb gondot jelentnek a nyári szárazságok.

 — Szokták mondani a homokhátságban élők, ha a Bácskában elejt vala-
ki egy szőlővesszőt, abból egy-két év múlva termés jön. Lassan ez 
már nem igaz, mert Bács-Kiskun megye lassan egy sivataggá válik. 
Ennek megelőzésén is dolgozunk. A Paks II. beruházásnak van egy 
lába, aminek köszönhetően politikai egyesség van abban, hogy a 
Homokhátság vízpótlását az atomerőmű fejlesztés kapcsán tudjuk 
megoldani.

 — Mindezek ösztönözik-e a beruházók kedvét ebbe a térségbe tele-
pülni?

 — Amennyiben az utak megújulnak gyorsabban, biztonságosabban lehet 
közlekedni. Ha gyorsabb az elérhetősége a térségnek, meg-jelenhet-
nek majdani a befektetők. Sajnos egyelőre nagyon nehéz Kecskemét-

től délre hazai vagy külföldi beruházót találni.
Ez egy nehezebb kérdés.

 — Ha egy befektető kedvet kap vállalkozást létesíteni, itt milyen munka-
erő piaci helyezettel néz szembe?

 — Jánoshalmán, a Jánoshalmi járásban és a megye déli részén óriási 
gond a jelentős számú képzetlen munkaerő. Ez olyan mértékű lema-
radás a tudásban, a világ legfontosabb dolgainak ismeretében, hogy 
kétségbe vonja, lehet-e itt megerősödni gazdaságilag, társadalmilag. 
Az összes statisztikai adat alapján itt van a legkevesebb diplomás, a 
legkevesebb középfokú végzettségű világot építeni tudó ember. Sok-
kal több az önmagát, sorsát rendezni nem tudó ember az országos 
átlaghoz képest. Ez egy történelmi adottságunk. A gazdag Bácska – 
mely az élelmiszer bázist adta a régi és a mostani országba is –, már 
nem az. Ezt nem tudtuk megállítani, mert az erőforrások szétosztása 
a rendszerváltozás után rosszul sikerült. Kevesen jutottak hozzá lehe-
tőségekhez. Ahelyett, hogy ki tudott volna a térség mászni a gödör-
ből, depresszióssá vált.

 — Élhető ez a vidék egy nagyvárosi léthez képest?
 — Amihez értünk és 
nem használjuk ki, 
ami adottságunk van, 
abba nem fektetünk 
bele, akkor tényleg 
le lehet bennünket 
írni. Az is egy ilyen 
szomorú lelki hozzá-
állás errefelé, hogy 
„egye meg a fene 
ezt az egészet, mert 
ez egy nagyon rosz-
sz hely.” Én, aki rész-
ben Budapesten is 
kell, hogy éljek, még 
mindig élhetőbb hely-
nek tartom Jánoshal-
mát. Aki itt munkát keresett, igaz nem osztrák és nyugati béreken, 
megtalálhatta számítását vagy a vállalkozását.
Mindenkinek segíteni akarunk, hogy megtalálja számítását itt a kör-
nyéken bármelyik faluban, bármelyik városban. A városok túlzsú-
foltak, idegesítők, a tömeg óriási és közlekedési káosz van minden 
nagyobb városban. Ezt itt, délen nem lehet tapasztalni.

 — Mi a helyzet az itt élő cigánysággal?
 — Óriási változás van a jánoshalmi cigány társadalomban is, hisz nem 
a segélyért áll már a többség sorba és nem az Univer sarkán folyik 
az életük, hanem tényleg úgy látszik dolgozni akarnak. Ki-derült szá-
mukra, hogy munkával többre lehet menni, igaz hogy fárasztóbb, de 
az eredménye látható.

 — Miben látja még a fejlődés kulcsát?
 — Rengeteg mindenben jól állunk vagy megvannak az apró adott-sá-
gok. Ezeket kell összeszőni, biztatni a vállalkozókat, a helyi döntés-
hozókat, a munkavállalókat, hogy van értelme összefogni, kitalálni új 
dolgokat. A világon mindenhol, ahol fellendülés van, az először fejben 
dőlt el. Hiába csalnánk ide 10-20 milliárdos be-ruházásokat, ha nem 
találnánk hozzá képzett munkaerőt, aki ott dolgozni akarna.

 — Akkor ebben nem kis része van a politikának is.
 — Annak is, de az embereknek még inkább. Az ember nézi az agrár 
és vállalkozásfejlesztési támogatásokat, alig páran vannak, akik 
bele mernek vágni új dolgokba, akarnak fejleszteni. A ko-rábbiakhoz 
képest visszazuhant a jánoshalmi fejlesztési forrás igény, jól lehet, 
hogy városunkban a tőke megtakarítás javarészt bankokban hever, 
mely egy főre vetítve magasabb, mint az orszá-gos átlag. A követke-
ző időszaknak így nagy feladata lesz, hogy Jánoshalmán a szellemi 
és a pénzügyi tőkét meg kell mozdítani. Ez lesz itt a legnehezebb fel-
adata a jövőbeni kormányzatnak is és aki itt fogja azt képviselni. De 
én így vagy úgy, itt leszek!

 — Hajrá! Ehhez kívánunk jó egészséget és sok sikert! Köszönöm a 
beszélgetést Fizikai állapotában további jobbulást kívánok!

 ikor

Bácsalmás Díszpolgára címet vehette át
 2021. augusztus 20-án
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2021.08.18. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Keltető üzemi dolgozó Általános iskola  BÁCS-TAK Kft Jánoshalma 167400-200000
Egyszerű építőipari foglalkozású Általános iskola Generál Ép. Szöv Jánoshalma 167400-200000
Polcfeltöltő, árufeltöltő Általános iskola HENDROSZ Kft Jánoshalma 167400
Bolti eladó Szakmunkásképző, Szakközépiskola HENDROSZ Kft Jánoshalma 219000
Húsfeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 180000 - 219000
Bolti eladó Szakmunkásképző, Szakközépiskola Petróczky Bt Jánoshalma 219000
Bolti eladó Szakmunkásképző, Szakközépiskola Rusi-Ker Kft Jánoshalma 219000
Kézi csomagoló Általános iskola Taskovics Tiborné Jánoshalma 167400

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

Már a harmadik oltásra is 
lehet időpontot foglalni

Megnyílt az időpontfoglaló a harmadik oltásra is, amelynek felvételére 
augusztus 1-től van lehetőség.

Az eeszt.gov.hu időpontfoglalóban a kórházi oltópontok már meghir-
dették a foglalható időpontokat. Az új, agresszív vírusmutánsok megje-
lenése indokolttá teszi, hogy megerősítsük azok immunvédelmét, akik 
korán, az elsők között kapták meg az oltást. A harmadik oltás is önkén-
tes és ingyenes. Az időpontfoglalóban az foglalhat időpontot, aki elmúlt 
18 éves, és a második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg. (Az 
egydózisú Janssen vakcina esetében természetesen az első oltástól szá-
mítjuk a 4 hónapot).  Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedők-
nek, és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a 
harmadik oltás felvétele. A vírus és annak mutánsai ellen nem a lezárá-
sok és a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az oltás. A kormány-
zati vakcinabeszerzéseknek köszönhetően van bőven vakcina az újabb 
oltásokhoz is. Aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti 
a harmadik oltás beadását.

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi 
szempontból. A teljes immunitást jelentő átoltottság tekintetében tovább-
ra is Európa és a világ élvonalában vagyunk. Azonban a delta vírusmu-
táns az európai országokban és már hazánkban is erősen terjed, ezért 

Megkezdődött a 60 év 
felettiek oltási akciója

A még be nem oltott 60 év felettieket személyesen keresik fel házi-
orvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók.

A 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, még 470 
ezren vannak azok, akik eddig nem kérték.

A személyes felkereséskor, az érintett otthonában vagy az orvosi ren-
delőben is megtörténhet az oltás.

Sor kerül a 12 év felettiek tömeges oltására is, a tanév kezdetéig 
lehetőség van beadatni az oltásokat a gyermekeknek. A 12-18 éves kor-
osztály oltási akciója az oktatási intézményekben augusztus végén 
kezdődik.

 (MTI, kormanyhivatal.hu)

amellett, hogy a még be nem oltottakat  továbbra is a védőoltás felvé-
telére kérjük, a harmadik oltást is lehetővé tesszük.

Ki tud időpontot foglalni harmadik oltásra?
Jelenleg csak az a 18 év feletti személy fog tudni a 3. oltásra időpon-

tot foglalni, akinek eltelt legalább 4 hónap a második oltástól számítva 
és mindkét oltását Magyarországon kapta meg.

 
Időpontfoglalás harmadik oltásra
Az online időpontfoglaló elérhetősége:

https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas
Az oltás felvételére augusztus 1-től nyílik lehetőség.
Az emberi erőforrások miniszter által összehívott egészségügyi szak-

mai grémium kidolgozta az oltóanyagok felhasználásának lehetőségét, 
hogy melyik vakcinával lehet a harmadik oltást elvégezni.

A harmadik dózisra a háziorvosnál, illetve az időpontfoglalón keresz-
tül a kórházi oltópontokra is be lehet jelentkezni -ahol az orvos dönt 
arról, milyen vakcinát kapjon a jelentkező.

Az átoltottság miatt járványügyi szempontból Magyarország Euró-
pa egyik legbiztonságosabb országa, de a koronavírus delta varián-
sa agresszíven fertőz, és a többi közt a Spanyolországban, Portugá-
liában, Görögországban és Horvátországban nyaralók között is terjed. 
Magyarország nem rendelkezik biztosítékkal, hogy a fertőzést nem hur-
colják be az emberek még nagyobb számban az országba, ezért csak 
az oltások jelentenek igazi védelmet.

További részletes információk a koronavirus.gov.hu oldalon!
(kormanyhivatal.hu, koronavírus.gov.hu)

Jelentkezés őszi érettségi 
vizsgára 2021.

A vizsgázó e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes küldemény-
ben vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a kormányhivatalban. 
A jelentkezésre várhatóan 2021. augusztus 25-ét követően van mód, a 
jelentkezés végső határideje: 2021. szeptember 6.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk elérhetők az Okta-
tási Hivatal honlapján . A www.oktatas.hu felületen megtalálhatók továbbá 
az érettségi vizsgatárgyak nyilvános anyagai, a vizsgakövetelmények, a 
vizsgaleírások, és a vizsgákra való jelentkezési lap is (a rendszer meg-
nyitását követően).

https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas
https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/magyarorszag-az-elso-ahol-mar-harmadik-oltasra-lehet-idopontot-foglalni
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021oszi_vizsgaidoszak
https://www.oktatas.hu/
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Ne várjunk őszig a 
kéménysepréssel

Nyáron is szerencsét hoz, ha kéményseprővel találkozunk, hiszen ha 
jól működik a házunk kéménye, biztonságban tudhatjuk otthonunkat és 
szeretteinket. Ne várjunk őszig, foglaljunk időpontot minél hamarabb. A 
kéményseprők a fűtési szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott ilyenkor fel-
venni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményelle-
nőrzést. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a várakozási idő rövidebb, a 
nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a 
kéményseprők fogadására. 

2018. január 1-je óta a kéményseprők nem mennek ki automatikusan 
a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. Magánsze-
mélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, 
a tisztítás is ingyenes.

Lakhelytől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem 
kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A https://kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon az ügyfélszolgálat ikonra kat-
tintva irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelem-
nél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetni az 
ingyenes kéményellenőrzésre. Időpontot ugyanezen a felületen lehet 
foglalni. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as tele-
fonszámon foglalhat időpontot. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es 
nyomógombot kell megnyomni.

Minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik, idén már 684 ilyen 
esethez riasztották a tűzoltókat. Azért, hogy a kéménytüzeket és a 
szén-monoxid-mérgezés veszélyét elkerüljük, célszerű már most tenni 
otthonunk biztonságáért. Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, 
ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megné-
zetni. Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével. 

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automa-
tikusan érkeznek a kéményseprők.

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, és az alábbi - választható 
- módon történő benyújtásával lehetséges.

I. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, jelentkezését az „e-pa-
pír” szolgáltatás útján  nyújthatja be a kormányhivatalhoz, a htt-
ps://epapir.gov.hu oldalon keresztül.

II. Postai úton történő jelentkezés esetén a dokumentumokat kérjük, 
ajánlott küldeményként a következő címre postázni szíveskedjen: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Oktatási és Hatósági Osz-
tály 6001 Kecskemét, Pf.:10 (a jelentkezés postára adásának vég-
ső dátuma 2021. szeptember 6. 24:00 óra):

A jelentkezés elektronikus és postai úton való beküldéséhez a következő 
dokumentumok szükségesek:

 ●  Az Oktatási Hivatal honlapján kitöltött, kinyomtatott és kék tollal alá-
írt jelentkezési lap

 ●  Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok) (ha van) olvasható fényké-
pe, másolata,

 ●  Eredeti törzslapkivonat (mindenképpen postázva, ha van),
 ●  Középiskolai bizonyítvány azon oldalának másolata, amely igazolja 
a középiskolai tanulmányok befejezését, ill. hogy a jelentkező érett-
ségi vizsgát tehet,

 ●  Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény),
 ●  A vizsgadíj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat
 ● Banki átutaláshoz szükséges adatok:
 ●  az átutalás közlemény rovatába be kell írni egy 21-es számot, majd 
egy szóközt kihagyva a jelentkezési lap tetején található, 15 szám-
jegyből álló egyedi érettségi iktatószámot

 ●  Jogosult neve: Oktatási Hivatal
 ●  Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.
Figyelem! Csak az átutalás megtörténtét tanúsító dokumentumot áll 
módunkban elfogadni.

III. Személyesen érettségi vizsgára a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Oktatási és Hatósági Osztályán tud jelentkezni (6000 Kecs-
kemét, Deák tér 3.) munkanapokon: hétfőtől csütörtökig, 8-16 órá-
ig, pénteken 8-14 óráig.
Személyes jelentkezésre a kijelölt intézményekben is van mód, azon-

ban a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmé-
nyek nem kötelesek fogadni.

 ● Személyes jelentkezés esetén kérem, hozza magával a következő 
eredeti dokumentumokat:

 ●  Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcím-
kártya, honosítási okirat vagy útlevél)

 ●  Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivonat (ha 
van)

 ●  Középiskolai bizonyítvány
 ●  Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény)

A vizsgadíj befizetése ebben az esetben történhet csekken, vala-
mint átutalással. Szükség esetén a kormányhivatal sárga csekket bizto-
sít, amit a postán tud befizetni. Amennyiben lehetősége van a helyszí-
nen mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdeményezni, vala-
mint a bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a formában is teljesít-
hető a befizetés.

A vizsgázónak - vizsgatárgyanként - a középszintű érettségi vizsgá-
ért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
15 %-ának megfelelő (25.000 Ft), az emelt szintű érettségi vizsgáért 
az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 
%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget (42.000 Ft) kell fizet-
nie az Oktatási Hivatal számára.

A térítésmentes vizsgajelentkezés feltételeiről az Oktatási Hivatal hon-
lapján tájékozódhat.

A koronavírus járványra tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, illetve 
a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben! Személyes jelent-
kezés esetén kizárólag a jelentkezők vagy meghatalmazottjuk belépését 
áll módunkban engedélyezni kísérő nélkül.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó nevében 
szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a jelentkezési eljá-
rásban. Megértésüket köszönjük!

 

Ügyintézők és elérhetőségeik:

Dr. Szűcs Dominika: tel.: 76/516-888, e-mail: szucs.dominika@bacs.
gov.hu

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tel.: 76/513-781, e-mail: polyak.erzse-
bet@bacs.gov.hu

Somodiné Triesz Orsolya: tel.: 76/513-781, e-mail: triesz.orsolya@
bacs.gov.hu

Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Biztonságban induljon 
a fűtési szezon

Még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez elenged-
hetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-fűtő berende-
zések esetében. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelent-
het, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabályta-
lan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot 
elmulasztották. Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én 
kezdődik, az idő egyre hűvösebb, napról-napra közelebb kerülünk ahhoz, 
hogy újra üzembe helyezzük fűtőberendezéseinket. 

A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizsgáltatni a fűtőesz-
közöket és a kéményeket. 

Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működtetése veszélyes. 
Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával 
fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokoz-
zák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódá-
sok miatt leszűkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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Tüzelő- és fűtőberendezések 
biztonságos használata

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a készü-
léket nem rendeltetésszerűen használjuk, ha szabálytalan a kivitelezés, 
illetve ha elmulasztjuk a műszaki felülvizsgálatot vagy ellenőrzést. A nem 
rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral és ese-
tenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, sőt, robba-
nás is előfordulhat. 

Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elve-
zető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem előírás szerinti 
tüzelőanyagot égetnek, az így elzáródott kéményből pedig a káros anya-
gok áramolhatnak vissza. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használat-
tal teljesen kiküszöbölhetőek.

a házba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom 
és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál 
fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény bel-
ső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izza-
ni kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprő nem 
megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az 
ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni.

A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszak-
ban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizen-
hat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűté-
si időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrab-
ban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhe-
tőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem kelet-
kezik nagyobb tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fékez-
ni a lángokat. 

Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, hanem annak köszönhető-
en a keletkező károk mértéke is jóval kisebb.

A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid, a mérge-
zések elkerülése érdekében az eszközök karbantartása mellett a lakás 
megfelelő szellőzéséről is gondoskodni kell. Az új, jól szigetelő ajtókba és 
ablakokba célszerű résszellőzőt szereltetni. A szén-monoxid akkor alakul 
ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égés-
hez, és nincs meg a szükséges levegő-utánpótlás. Ahogy a tűz, úgy a 
szén-monoxid érzékelésére is van eszköz, amelynek használata élete-
ket menthet.

Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_CO_Pozitiv_lis-

ta_20190919.pdf

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 15.

e-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu
Tel.: 06 77 421-355

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer 
biztonságos működtetésének, hiszen időben kiderül, ha valamilyen kar-
bantartási vagy javítási munkára van szükség. Ezt a munkát is minden 
esetben bízzuk szakemberre. 

A tűzre dobott háztartási hulladék azon túl, hogy nagy mértékben 
szennyezi a környezetet és károsítja az egészséget, könnyen életve-
szélyes állapotokat idézhetnek elő otthonunkban. Környezetünk védel-
me, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemel-
kedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható 
tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kéményeket pedig szakemberrel ellenőriz-
tessük és tisztíttassuk. A nem megfelelő tüzelőanyag-választás és a 
kéménykarbantartás hiánya miatt megnőtt a szilárdtüzelésű fűtőberen-
dezésekkel felszerelt lakóingatlanokban keletkezett kéménytüzek száma. 
Feltehetően a fűtési költségek csökkentése érdekében sokan otthon ége-
tik el a háztartásban felgyülemlett hulladékot. Fontos hangsúlyozni, hogy 
szilárdtüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyes-
nek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. A tüzelőbe-
rendezések használatát kormányrendelet szabályozza, az abban leírtak 
megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indíthat és 
bírságot szabhat ki, hiszen például a háztartási hulladékok otthoni fűtőbe-
rendezésben való elégetése során mérgező anyagok szabadulhatnak fel, 
illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új, mérgező vegyü-
leteket hozhatnak létre. Ezek pedig a levegőbe kerülve a környező talaj-
ba, a növényzetbe és az élővizekbe is beépülhetnek. A mérgező anyagok 
az emberi szervezetben különféle megbetegedéseket okozhatnak, előse-
gíthetik például a rosszindulatú daganatok kialakulását is. 

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a 
környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtar-
tani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. A 
tüzelőberendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel a falhoz rögzítve, ne 
tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.

A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződ-
jön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-mo-
noxid-mérgezés.

Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd 
tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan, fém-
ből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihul-
ló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és 
az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra gyúj-
tási veszélyt ne jelentsen.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szol-
gáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad 
kiönteni! Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen köze-
lében, illetve ott, ahol az tüzet okozhat.

A tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) üzemelő fűtőkészülék közelében 
ne tároljunk fűtőanyagot. Fűtőanyagot csak kihűlt fűtőberendezésbe sza-
bad tölteni! A tartalék folyékony tüzelőanyagot megfelelően lezárva és jól 
szellőztetett helyiségben kell tárolni, lehetőleg a házon kívül.

Rendszeresen (minden évben, lehetőleg a fűtési szezon megkezdé-
se előtt) ellenőriztessük gázkészülékeink állapotát! A gázzal üzemelő 
tűzhelyet, propánbutángáz-palackos hősugárzót ne használjon lakásfű-
tés céljára! 

A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta tüzek és balesetek, 
szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében az alábbiakra kell 
odafigyelnünk: 

 — A nyílt lánggal működő fűtőberendezések telepítését minden esetben 
szakemberrel végeztessük, valamint rendszeresen vizsgáltassuk fel-
ül a készülékeket és füstelvezetőket!

 — A kátrány keletkezése csökkenthető és a kéménytűz megelőzhe-
tő, ha száraz fával tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az égéshez 
szükséges levegő-utánpótlást.

 — Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és füstelvezetők környezetét, 
közelükből távolítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat!

 — A fűtőberendezést csak a gyártó által meghatározott tüzelőanyaggal 
üzemeljük be, begyújtáshoz ne használjunk tűz- és robbanásveszé-
lyes folyadékot és ne égessünk műanyag hulladékot! 

 — Csak száraz fát, vagy erre alkalmas éghető anyagokat használjunk!
 — Háztartási hulladékkal üzemeltetni a fűtőberendezéseket szigorú-
an TILOS!

 — Fáradt olajjal üzemeltetni a fűtőberendezést szigorúan TILOS!

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf
mailto:kiskunhalas.hot@katved.gov.hu


13. 2021. szeptember

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEJárási Hivatal hírei
 — Tüzelőberendezéseket nem szabad túlterhelni, egyszerre sok fát 
rátenni!

 — Szellőztessen rendszeresen!
 — Kiskorú személyre tüzelő-fűtő berendezés beindítása, üzemeltetése 
veszélyt jelenthet, ezért javasolt a fenti feladatok végzését nagyko-
rú személyre bízni!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használják, sütés-
re-főzésre készült berendezéssel fűteni tilos. Az égéstermék elvezető 
nélkül üzemelő készülékek használata során gyakran szellőztessenek. A 
készüléket mindig arra alkalmas eszközzel (elektromos gázgyújtó, hosz-
szú szálú gyufa) gyújtsák be. 

A tűzhelyek, a kályhák és ezek tartozékai megannyi tűzveszély forrá-
sai lehetnek, a füstelvezető csövek és kémények hibái füstmérgezéshez 
vezethetnek. A szén-, fa-, vagy vegyes tüzelésű kályhánkat csak aprított 
fával, papírral, illetve a kereskedelemben kapható alágyújtóssal gyújtsuk 
be. Soha ne használjunk éghető folyadékot (pl. petróleum, gázolaj, benzin) 
a tűz élesztésére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet a végeredmény. 

Az olajkályhákról külön is szólni kell! Begyújtás előtt meg kell vizsgálni 
a kályha alatti olajfelfogó tálcát. Az összegyűlt, lecsepegő olajat, pihét ki 
kell takarítani, mert meggyulladhat. Begyújtáshoz nem használható köny-
nyen gyulladó folyadék (alkohol, benzin stb.)! Begyújtás után az olajada-
golást csak fokozatosan növeljük! Várjuk meg, míg a tűztér és a kémény 
jól átmelegedett! Csak akkor hagyjuk magára a kályhát, ha már egyen-
letes az olaj égése! Üzemelő kályha kiürülő tárolóját soha ne töltsük fel 
olajjal, mert az a forró kályhára fröccsenve azonnal lángra lobban. Lehe-
tőleg csőrös kannából, tölcséren át folyassuk az olajat a hideg kályha 
tartályába. 
Tanácsok röviden, tömören: 

• Évente egyszer a fűtési rendszert szakemberrel felül kell vizsgáltatni! 
• Ismerni kell saját fűtési rendszerünk tökéletes működését! 
• A kályhák körül ne tároljunk tüzelőanyagot! 
• Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején! 
• A szobai, konyhai függönyök legyenek távol a tüzelő-, fűtőberendezé-

sektől, azokat még a szél se fújja az égőtér fölé! 
Különösen ügyelni kell a fa szerkezetű (könnyűszerkezetes) épüle-

tetekben létesített kandallók bekötésének műszaki megfelelősségére. 
A válaszfalon átvezetett füstcsövet un. Három héjú /acélcső-hőszige-
telő anyag-belső füstcső/ bekötőcsővel kell a kéményhez csatlakoztat-
ni. Ezekben a házakban a kandalló mögötti falrészt nem éghető anya-
gú épületszerkezetből kell kialakítani, illetve e falszakaszon nem éghe-
tő anyagú burkolatot kell alkalmazni.  A kandalló beépítését minden eset-
ben megfelelő szakemberrel végeztessük el.

A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne 
használjunk tűz vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztetett, nem éghető anyagú, az 
égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füst-
csövet szabad használni.

A koromzsák- és tisztítóajtót tartsuk folyamatosan hozzáférhető és zárt 
állapotban.

A padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetében éghe-
tő anyagot ne tároljunk.

Kémény tisztíthatóságát – annak teljes hosszában – biztosítani kell.
Az elszaporodó kéménytüzek megelőzése érdekében magas ragasztó 

és gyantatartamú bútorlap hulladékkal egyéb tüzelésre alkalmatlan anya-
gokkal (műanyag, rongy, gumi, háztartási hulladék, stb.) ne tüzeljünk. 

Használaton kívüli kéményt újból használatba venni csak a kémény-
seprő szakember kéményvizsgálata után szabad. Az alkalmassági vizs-
gálat elvégzése szükséges akkor is, ha a régi tüzelőberendezést újabb-
ra cserélik.

A gázkészülékek létesítési, üzemeltetési és karbantartási munkálataira 
– balesetek elkerülése végett – szigorú előírások vonatkoznak.

 ● Gáz égéstermék – elvezetőt minden esetben a tető fölé kell kivezetni.
 ● Új égéstermék elvezetőt, meglevő kémény gáz égéstermék-elveze-
tővé való átalakítását tervezni kell, terhelhetőségét számítással kell 
meghatározni.

 ● Tervezett levegő bevezető nyílások, szellőző nyílások eltakarása tilos.
 ● Gázüzemű tüzelőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatla-
koztatni, amely minősítéssel rendelkezik.

 ● Nyitott égésterű gázüzemű tüzelőberendezések helyiségében vagy 
azzal légtérkapcsolatban álló helyiségben reteszelés nélkül működő 

– depressziót keltő – gépi berendezés nem használható (páraelszívó, 
szellőztető ventilátor, cserépkályha, központi porszívó, szárítógép).

Figyelem! 1 m3 földgáz tökéletes elégetéséhez 10 m3 levegő szüksé-
ges.

Egy légbevezető nélküli fokozott légzárású ablakkal mi magunk „fojtjuk 
meg” a gázkészüléket és létesítünk életveszélyes helyzetet.

A szagelszívó ventilátor megfordítja a kémény huzatát és a visszaá-
ramló égéstermék balesetet okozhat.

Az égéstermék visszaáramlásáról egyszerű módon meggyőződhe-
tünk, ha a nyílt égésterű gázkészülék áramlásbiztosítójához (készülék 
felső síkjában lévő rács) a begyújtás után tükröt tartunk. Ha a tükör bepá-
rásodik visszaáramlás van.

A fűtésrendszerek szabálytalan beépítése, üzemeltetése, a lakáshasz-
nálók és környezetük számára lappangó veszélyforrás. 
Mit tegyünk tűz esetén?

 ● Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 112-
es telefonszámon! Az eloltott tüzet is be kell jelenteni! 

 ● Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés indításáról a többi lakó biz-
tonságos menekülésének érdekében. 

 ● A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg eloltani!
 ● Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani, azonnal hagyjuk el a 
lakást! A bejárati ajtót csukjuk be magunk után, ezzel megakadá-
lyozhatjuk, vagy lassíthatjuk a tűz továbbterjedését (kulccsal bezár-
ni nem szabad).

 ● Kiabálással riasszuk a többi lakót!
 ● A meneküléshez semmilyen esetben se használjunk normál kivitelű 
személyfelvonót! (biztonsági lift tűz esetén is használható) 

 ● Hagyjuk el a házat! 
 ● Amennyiben a lépcsőház sűrű füsttel telített, ne próbáljunk meg 
azon keresztül menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót. Tájékozódás 
(látás) hiányában két emelet magasból sem sikerülhet a menekü-
lés! Várjuk a tűzoltókat, hogy a rendelkezésünkre álló információk-
kal segíthessük a gyors beavatkozást!

Bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelmérés. 
A tűz másodpercek alatt rohamosan elterjedhet, így ha látunk esélyt a tűz 
megfékezésére és eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha nincs 
ilyenre lehetőség, akkor az első dolgunk a tűzoltók értesítése legyen, és 
csak utána kezdjünk bele a tűz oltásába, illetve a kármentésbe. 

A füstérzékelő életet menthet a lakásokban!
Nemcsak a tűz gyilkos tényező, hanem a keletkező füst és a különbö-

ző mérgező gázok is. A halálos kimenetelű szerencsétlenségek legtöbb-
ször éjszaka következnek be, ugyanis tévhit az, hogy az ember álmából 
is felriad a tűz első jeleire. Ez sajnos ritkán van így. Az otthonunkban elő-
forduló tűzesetek megelőzését szolgálják azok a füstérzékelők, amelyek 
a mennyezeten elhelyezve hangjelzéssel riasztanak.

Az otthoni riasztók optikai elven működő füstérzékelővel vannak ellát-
va. Ez azt jelenti, hogy a riasztó érzékelni tud egy esetleges tűzből szár-
mazó füstöt a levegőben, ugyanakkor nem érzékeli se a meleget, se a 
gázt, vagy közvetlenül a tüzet. Ha a füstérzékelőt megfelelően szerelik 
fel és kellően karbantartják, akkor veszély esetén időben fog jelezni. 
Tűz esetén értékes másodperceket nyerhetünk vele, ez pedig elég lehet 
ahhoz, hogy el tudjuk hagyni a házat és hívni tudjuk a tűzoltókat.

Hova érdemes felszerelni:
Amennyiben a teljes lakás védelmét szeretnénk biztosítani, akkor min-

den helyiségbe, ahol fűtő-, sütő-, vagy főző-, illetve elektromos beren-
dezés található, szereljünk érzékelőt. Amennyiben többszintes épület-
ben lakunk, akkor minden szinten legalább egy berendezés szükséges a 
minimális védelem érdekében. A mennyezet sarkától több mint 50 centi-
méter távolságra kell elhelyezni a készüléket.

Hova nem érdemes felszerelni:
Ne tegyük az érzékelőt olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 4 Cel-

sius-fok alá, illetve 40 fölé emelkedhet, közvetlenül ajtó és ablak mellé, 
radiátor vagy ventilátor közelébe, illetve a gáz- vagy villanytűzhely fölé (a 
sütésnél, főzésnél keletkező gőzök is működésbe hozhatják).

Figyelem!
 ● A füstérzékelő nem működik, ha letakarjuk, lefestjük!
 ● Ha lemerül az áramforrás (9V elem), hangjelzést ad!
 ● A riasztót füstérzékelésre tervezték, a tüzet nem tudja megakadá-
lyozni. 



14. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2021. szeptember

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím: 

janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-288,
      06-77/795-284, 06/77-795-271
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 
06-77/795-276 06-77/795-081, 
06-77/795-082, 06-77/795-272
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-015
E-mail cím:
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-217, 
             06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
E-mail cím:
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás a kormányablakban:
hétfő: 800-1200 és 1300-1530

csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály,  
Építésügyi Osztály 1.

Telefon: 06-77/795-274
Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 800-1130 és 1300-1600

kedd, szerda, csütörtök: az ügy-
intézővel telefonon előzetesen 
egyeztetett időpontban

A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal hivatalos internetes oldala 
a www.bkmkh.hu címen érhető el. A 
honlapon megtalálhatók a János-
halmi Járási Hivatal legfrissebb, 
információi, állásajánlatok, nyom-
tatványok, kérelmek és az intéz-
hető ügyekről szóló tájékoztatók is.

Július és augusztus a 
 Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 

Gyerekházuk az elmúlt két hónapban legtöbbször kihelyezett helyszínen 
valósította meg tevékenységeit. Igyekeztünk olyan árnyékos, barátságos helyet 
biztosítani, amely a babáknak és az anyukájuknak is kedvező lehet a nagy 
melegben. 

Napjaink legnagyobb részét leginkább a szabadban töltöttük, de még így is 
sokat tudunk énekelni, mondókázni és mozogni. Próbáltunk, olyan tevékeny-
ségeket kínálni, amelyek felkeltik a gyerekek érdeklődését. Több alakalommal 

lehetőségünk volt fürdőzésre, pancsolásra. 
Pszichológusunk, Dr. Kinigopulos Márta mint, minden hónapban, most is ellá-

togatott hozzánk, hogy választ adjon a bennünk megfogalmazódott kérdésekre. 
A Gyerekházban az augusztus mindig búcsúzással ér véget. A hónap végén, 

meghitt ünnepség keretei között elköszöntünk azoktól a szülőktől, és gyerme-
keiktől, akik ősztől már óvodában, vagy bölcsődében folytatják tovább gyerme-
kéveiket.

Gyermeklánc Óvoda hírei

Járási Hivatal hírei

Elérhetőségek, ügyintézési időpontok

mailto:janoshalma@bacs.gov.hu
mailto:hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
mailto:hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
mailto:hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
http://www.bkmkh.hu
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 A jó hangulatú délelőttök, a közös élmények és a színes programok 
mind-mind segített felismerni, hogy egy adott közösség mennyire fon-
tos szerepet tölthet be az életünkben. 

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

Márti néni és Niki (néni)

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

Lippai-Ádám Nikolett
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VÁRJUK AZ ÚJ TAGOKAT, 
ÉRDEKLŐDŐKET ÉS LÁTOGATÓKAT

Térítési díj nincs! Gépjárművel otthonából beszállítjuk a klubba, vala-
mint délután haza is visszük. A tagok számára barátságos, otthonos kör-
nyezetet biztosítunk. Lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk. Nagy hangsúlyt helye-
zünk a prevencióra, a betegségek megelőzésére. Vállaljuk a tagok állan-
dó gyógyszereinek felíratását, kiváltását. Segítünk a szociális ügyek 
intézésében. Programokat, foglalkozásokat és kirándulásokat szerve-
zünk, melyeken a részvétel ingyenes. Célunk, hogy klubtagjainknak sze-
retetteljes, nyugodt légkört teremtsünk, mely pótolja a biztonságos ott-
hon melegét.

Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 93.   Tel.: 06/77 401-654

Idősek klubja augusztusi eseményei

Születésnapok, és névnapok megünneplése.

Palacsinta parti

Szabad foglalkozásPogácsa sütés

Gyümölcs saláta készítése.Áhítatok.
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Lecsófőzés a Gondviselés idősek otthonában Szentmise a Gondviselés idősek otthonában

Üzeneteik a fiatalságnak
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VILLANYSZERELÉS 

 

Családi házak, lakások villanyszerelését vállalom, a 
kisebb javítástól a felújításon és karbantartáson 

keresztül a teljes kivitelezésig. 

Hívjon bizalommal! 

Kovács Ákos 

0670/2927361 

 

Felhívás!
A JÁNOSHALMI SZÜRETI NAPOK 

keretén belül, a
Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

Töltöttkáposzta-főző versenyt hirdet! 
A verseny időpontja: 

2021. szeptember 18. (szombat)
Helye:     6440 Jánoshalma, Béke tér 13. (a SZAKI udvara)
Versenyfeltételek:

•	Jelentkezés: 2021.09.14-ig, hétfő - csütörtök 8:00 - 14:30 óra között, pénteken 8:00 – 12:00 az iskola portáján  (SZAKI – 6440 
Jánoshalma, Béke tér 13.) a nevezési díj befizetésével.

•	A verseny nevezési díja: Felnőtt: 7.000 Ft/bogrács  Ifjúsági: 5.500 Ft/bogrács
•	A nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a főzéshez szükséges alapanyagokat:
	2 kg savanyított káposztát + 40 db káposzta levelet + 3 kg darált húst.

Az alapanyagokat 2021. 09. 16-án / pénteken / délután 13,00 h-17,00 h között vehetik át a versenyzők az iskola konyháján (SZAKI – 
6440 Jánoshalma, Béke tér 13.)

Verseny szabályai:
Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, reggel a verseny helyszínén be kell mutatni.
A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben (9:00 óra), a versenyzők megkezdik a főzést.
A főzést 12:00 óráig kell befejezni.
A káposzták bírálata 12:30-tól – 13:30-óráig tart. Eredményhirdetés 14:00 órától lesz!

Tárgyi feltételek: 
Minden versenyző számára biztosítunk 1 db asztalt és székeket, vagy padot, ha többre van igény, azt előre kérjük jelezni. Ha 
lehetősége van saját asztalt, padot hozni, kérjük, jelezze!

Vendégeink részére, akik nem hivatalosak egyik bográcshoz sem, ismét lehetőséget biztosítunk töltött káposzta adagok 
elővásárlásra az iskola pénztárában 2021.09.15-én 16 óráig.

Ebben az évben is díjazni szeretnénk a főzőhely környékének hangulatos, stílusos díszítését, ezért kérjük
a versenyzőket, hogy csinosítsák ki környezetüket!

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Zámbó Gábor: 06 30 399 6044
Varga Judit: 06 70 387 2335

A vendégeinket színvonalas kiállítások és szórakoztató programok is várják!
Tisztelettel a szervezők!

Felhívás a must 
erjedésének veszélyeire

Európa szerte minden évben Magyar-
ország nyitja meg a szüreti időszakot 
a Csabagyöngye betakarításával. Idén 
a legkorábban érő szőlőfajta az elmúlt 
néhány év érési tendenciáihoz képest 
egy héttel később ért meg a szüretre. 
A késői szőlővirágzás ellenére augusz-
tus 12-én Ordacsehiben megkezdőd-
hetett a szőlő szüretelése. Szeptem-
ber közepére várhatóan az ország bor-
vidékeinek egész területén javában zaj-
lik majd a szüret.

A szüreti időszakban számolni kell a 
mezőgazdasági munkák egyik jellegze-
tes veszélyforrásával, a must erjedésé-
vel, ezért az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium Munkavédelmi Irányítá-
si Főosztálya felhívja valamennyi bor-
készítéssel foglalkozó figyelmét a must-
gáz veszélyeire és a szükséges meg-
előző intézkedések megtételére.
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JÁNOSHALMI SZÜRETI NAPOK 
2021. szeptember 17 -18.  

 
2021. szeptember 17. (péntek) 

SZAKI udvarán 
9:00 SZÜRETI NAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ  
10:00 Szakmai előadások, szakmai GAZDA FÓRUM a NAK szervezésében (regisztráció 9.00 órától) 
12:00 Szüreti ételek kóstolója (a helyszínen kóstolói jegy vásárolható) 
14:00: Színpadi programok  
15:00 Meseszínház 
          LÉGVÁR ÉS NÉPI JÁTSZÓTÉR 
Kézműves bemutatók, Kiállítások 9 – 18 óráig 

Városi Főtér 
18:30 

Szenes Iván Szerzeményei–  
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsora 

19:30 
Halas Concert Band koncert 

20:30 
Welcome Band utcabál 

 
2021. szeptember 18. (szombat)  

SZAKI udvarán 
09:00 NEMZETKÖZI TÖLTÖTT KÁPOSZTA FŐZŐ VERSENY  

 
Városi Főtér 

17:00 
Grimm-busz buli - Gyerekkoncert 

18:00  
Modern Hungária Sláger Parádé  

Bodnár Attilával és Pap Ritával 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A BELÉPÉS DÍJTALAN! 

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják 

 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

Déli ASZC 
Jánoshalmi 

Mezőgazdasági 
Technikum 

Jánoshalma Városi 
Önkormányzat 
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

 A Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, a János-
halmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támo-
gatása révén továbbra is folytatódnak programjaink az EFOP 1.4.2-
16.2016.00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és tár-
sadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen projekt kere-
tein belül.

A projekt 2021-ben is biztosította a jánoshalmi járás minden iskolájának 
a nyári napközi programelemet. A tevékenység célja az volt, hogy a gye-
rekek a nyári időszakot is hasznosan töltsék el az általuk ismert peda-
gógusok mellett, akik játékos feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal, 
sport tevékenységekkel készültek a szünidőben. Négy héten keresztül 
az iskolák által megjelölt időpontokban, turnusonként 20-20 tanuló rész-
vételével valósultak meg a színes programok.

 szabadidő értékes eltöltését támogatta programunk az augusztus első 
hetében megvalósuló hét napos vándortáborral a természetjárást ked-
velő fiatalok számára. A program 51 diák részvételével és 5 pedagógus 
valamint a Gyerekesély pályázat munkatársainak vezetésével valósult 
meg. A tábor fő koncepciója a gyerekek egészség-, illetve környezettu-
datos szemléletének és magatartásának előmozdítása. A hét nap során 
a „kiscsapat” megismerkedhetett hagyományőrző játékokkal és bővít-
hették ismereteiket a környezetvédelemmel kapcsolatban is. Kéleshal-
mán, Jánoshalmán és Mélykúton 2-3 személyes sátorokban aludtak, 
ahol az esti beszélgetések, programok tették felejthetetlenné számukra 
az együtt töltött hetet. Fontosnak tartjuk, hogy járásunk területén a fia-
taloknak legyen lehetőségük a természeti örökségeink és a kulturális 
hagyományaink megismerésére, valamint a közösségépítésre.

2021. augusztus 22-26. között került sor a Közösségi Ház „Nyári tábo-
rozás” programelem megvalósítására. A tábor helyszínéül idén is Bony-
hád Város Gyermek és Ifjúsági Üdülője szolgált Fonyód - Alsóbélate-
lepen, ahol 20 hátrányos helyzetű gyerek nyaralhatott. A résztvevők - 
többek között – a hajókirándulás keretében megnézték a tó északi part-
ján lévő Badacsonyt. Városnéző kisvasúttal kaptattak fel a fonyódi kilá-
tóponthoz, ahol megcsodálhatták a Balaton látképét. A táborozóknak 
lehetőségük volt kipróbálni a keszthelyi Tavirózsa Kalandparkban az 
izgalmas kötél- és csúszó pályákat. Mindezek mellet természetesen a 
strandolás, a métázás, a közös sportolás, társasjátékozás nyújtott felejt-
hetetlen élményt a gyerekek számára. A hét végén táborozóink nehéz 
szívvel vettek búcsút a Balatontól és a Hegyháti járásból érkezett társa-
iktól, újdonsült barátaiktól. 

A programok az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószámú 
„Együtt könnyebb” pre-
venciós és társadalmi fel-
zárkóztató program 
a gyermek-
szegénység 
ellen pro-
jekt keretein 
belül való-
sult meg.

Gyerekesély program 2021. évi nyári programjai

Motor és kerékpár alkatrész, kötőelem 
és festék szaküzlet 5-10-20%-os akciót 

hirdet július hónapra.
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Termékei  
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós áron 

minden termékre 
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 

, pénteken 07:00- 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.

Helyes táplálkozás 
óvodás korban

Naponta halljuk, hogy milyen fontos szerepet tölt 
be az egészséges táplálkozás a betegségek megelő-
zésében, s mégis, rendkívül nehéz a már rögzült táp-

lálkozási szokásainkon változtatni. 
 Szülőként sokat tehetünk azért, hogy a gyermek kialakuló egészségtudata 

a saját egészségét szolgálja.
Az óvodáskorban kialakított, elsajátított táplálkozási szokások, illetve isme-

retek nagyon meghatározóak, sokszor az egész felnőtt életre nézve is. Ez az 
időszak a személyiségfejlődés, a tudatformálás tekintetében a legfontosabb 
időszak. A táplálkozási szokások már gyermekkorban kialakulnak, hiszen a 
kicsik ilyenkor tanulják meg a helyes ételválasztást, az étkezési ritmust, ebben 
a korban formálódik az ízlés, és rögzülnek a táplálkozási minták, valamint a 
táplálkozási magatartás is.

Szélsőségektől mentes, vegyes táplálkozás ajánlott. Ez azt jelenti, hogy 
mindenféle élelmiszer fogyasztása megengedett (sőt egyeseké nélkülözhetet-
len is). Ideális esetben a mindenki által egészségesnek tartott zöldségek és 
gyümölcsök fogyasztása mellett az étrend tartalmaz tejterméket, húst, halat, 
tojást, gabonaféléket, hüvelyeseket, olajos magvakat, főző, és kenőzsiradé-
kot, valamint a vegyes táplálkozásban mindezek mellett még az édesipari ter-
mékek is helyet kapnak.

Természetesen az egyes élelmiszerfajták fogyasztásának a gyakorisága 
és mennyisége más és más. Például a zöldségeket, gyümölcsöket és tejter-
mékeket ajánlatos naponta többször is fogyasztani, halat legalább hetente 
1-szer, tojásból heti 3 db-ot, édességet maximum heti 2-3 alkalommal.

Fontos, hogy az édességek lehetőleg ne főétkezések helyett kerüljenek 
fogyasztásra, hanem inkább étkezések (pl. ebéd) után, záró fogásként, desz-
szertként, és egy adag ne egy egész tábla csokoládé, csomag cukorka vagy 
egy fél torta legyen, hanem egy kis szelet csoki, 1-2 szem cukorka, 1 szelet 
sütemény. Fontos az is, hogy az édességek fogyasztása ne legyen minden-
napos a gyerekek étrendjében.

A gyerekeknek nagyon kevés sóra van szüksége (1-2 g naponta). Közis-
mert, hogy a nagy mennyiségű só az életben később egészségügyi problé-
mákat vált ki, ilyen pl. magas vérnyomás. A táplálékhoz hozzáadott sóval kap-
csolatosan tudni kell, hogy a gyerekek által elfogyasztott só mennyiségének ¾ 
része már rejtve van az ételben, pl. feldolgozott élelmiszerek, rágcsálnivalók,   
gabonapelyhek, szalámi, sajt, készételek, szószok és tartósított termékek.

A gyermektáplálkozásban  a cukor és a só mennyiségének csökkentésé-
nek legalkalmasabb módja a mértéktartás a tiltások helyett, a szénsavas ita-
lok, a szörpök elhagyása,  a rágcsálnivalók (chips, ropi) mennyiségének csök-
kentése. 

Az nagy mennyiségű édesség, chipsek, cukros üdítőitalok, hatására a gye-
rekek a nap végére fáradtnak érzik magukat ahelyett, hogy az étkezések 
alkalmával feltöltődnének energiával. A zsírban, szénhidrátokban és sóban 
gazdag táplálkozás alapjául szolgálhat a felnőttkorban kialakuló szív- és a vér-
nyomásos problémáknak, és nem utolsó sorban a nagy mennyiségű szénhid-
ráttal együtt az elhízásért is felelős.

 Faragóné Hován Éva
    Dietetikus

A dietetikus tanácsai

Zámbó Balázs 
közterület-felügyelő 

Panaszaikat és 
észrevételeiket  

az alábbi 
elérhetőségeken várja:

zambobalazs@
janoshalma.hu

+36-30/565-3758

Kiskunsági Víziközmű-Szolgálta-
tó Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 
JÁNOSHALMI ügyfélszolgálati pont-
jukon 2021. évben minden páros 
héten, kedden 8-15 óráig fogadja 
ügyfeleit. 

Időpontok:

szeptember 7. és szeptember 21,
október 5 és október 19..

Vízműves 
ügyfélfogadás

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-7 7/ 951-903

SZEPEMBERI AKCIÓJA
Műanyag szîvószàl 
(100 db-os):180,-

Virágcserepek, virágföldek 
széles választékban kaphatók!

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö
szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek 
gyász szer tar tá sán,  te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá
got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal

mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Kaszap Károlyné 
sz: Meszes Katalin élt:  82 évet
id. Gerber József élt: 65 évet
Temesvári Györgyné 
sz.: Taskovics Etelka élt: 87 évet
Ádám Béláné 
sz.: Fekete Vilma  élt: 90 évet
Tokodi Ferenc Vince élt:75 évet

Horváth Istvánné 
sz.: Koczó Mária élt: 89 évet
Farkas István Józsefné 
sz.: Bóna Magdolna élt: 73 évet
Bednárik Józsefné 
sz.: Gyetvai Magdolna élt: 92 évet
Kancsár Zoltán élt: 53 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2021. augusztus hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
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SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
Tel.:06-20/496-5062

A Jánoshalmi Horgász Egyesület ebben az évben is megrendezte a 
szokásos nyári horgász napközis táborát, melyet már 7 éve a saját keze-
lésben lévő, Fürdő utcában található Strand tónál tudtunk megvalósíta-
ni. 22 horgászpalánta tölthetett el öt feledhetetlen napot a vízparton. 
Közülük sokan már évek óta részt vesznek ezeken a táborokon, de vol-
tak újak is. Így a többség már szinte „profi” pecás, de ahogy a mondás 
is tartja: „A jó pap is holtig tanul”, ez alapján most is tudtak tanulni új for-
télyokat, technikákat, amivel talán sikeresebben tudják majd a jövőben 
becsapni a pikkelyeseket. A horgászat mellett a fegyelemre, a rendre is 
neveltük a gyerekeket, hiszen a vízpart, a természet ez megköveteli. A 
hét folyamán belekóstolhattak a különféle horgásztechnikákba, megis-
merhették Magyarország legjellemzőbb halait, azok életmódját, illetve a 
jelenleg érvényben lévő horgászatot érintő alapszabályokat (tilalmi idők, 
méretkorlátozások, stb.). A pénteki horgászversenyen mindenki be tud-
ta mutatni, hogy mit sajátított el a héten. Köszönetet mondanék a segí-
tőknek: elsősorban Hajnal Bálintnak, aki az első perctől az utolsóig ren-
dületlen helyt állt és ott volt a gyerekek között. Szarvas Tamásnak, aki 
szintén sokat tudott segíteni a hét folyamán a gyerekeknek a felszerelé-
sek összeállításában és a gubancok elhárításában, illetve tapasztalt hor-
gászokként jó tanácsokkal is el tudta látni a jövő horgász nemzedékét. 
Kiss Gábor tógazdának, akinek a fáradhatatlan munkájának köszönhető-
en minden nap rend és tisztaság volt a vízparton és így a tábor zavartala-
nul működhetett. Németh Nándornak és feleségének, Vera néninek, illet-
ve Ocskai Istvánnak, akik egy-egy finom étellel lepték meg táborozókat. 

Komáromi Róbert

HORGÁSZ NAPKÖZI A FÜRDŐ UTCÁBAN
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A Jánoshalmi FC 

augusztusi tudósítása

Az újjá szerveződő felnőtt csapat augusztusi felkészülési mérkőzése-
it követően Magyar Kupában az országos fő táblán folytatta szereplé-
sét. A sorsolás szerint mi voltunk a pályaválasztók, ellenfélnek pedig 
a Csongrád-Csanád megyei Kiskundorozsma csapatát kaptuk. A JFC 
végig fölényben játszva 1:0-ás félidőt követően az elfáradó ellenfél kapu-
ját sokszor veszélyeztetve végül 5:0-ra hozta a mérkőzést. 
Gólszerzőink: Popovic  Goran3, Babic Srdan, Szabó Szilárd.
A következő fordulóban augusztus 28-án az NB III-as Monor csapatát 
fogadjuk.
Augusztus 22-én a megyei I:o. első fordulójában Soltvadkertre látoga-
tott csapatunk.
Felnőtt csapatunk új játékosai: Popovic Goran, Kurundzic Kristian,Saf-
ranj Sasa, Busa Vajk Róbert, Vida Igor pedig visszatért hozzánk egy év 
után.

Soltvadkert-Jánoshalmi FC 0:2 ( 0:1)
Gólszerzőink: Stojanovic Veljko, Cvetkovic Marjan.
Florin Nenad vezetőedző:- Formálódó csapatom időnként jól játszva biz-
tosan szerezte meg a győzelmet. Az persze látszik, hogy az új játékosok-
nak meg kell ismerni társaikat, azok mozgását a pályán.
A legközelebbi hazai mérkőzés szeptember 19-én lesz. Ekkor csapatunk 
a Lajosmizsét fogadja.
Az U-19-csapatunk első fordulóbéli ellenfele a SOLT lesz szept.04-én

Horváth Mihály  elnök

JÁNOSHALMI SIKERE 
LEOBERSDORFBAN IS

Az Inter League Austria 3. versenyén, mely egyben az osztrák orszá-
gos bajnokság is volt kiválóan teljesítettek a magyar koronglövők az aug-
szuts 21-22-dikei hétvégén!

Jóna Bernadett (Noszlopi LE) 108/125 korongos eredményével végleg 
elbúcsúztatta a Vasvári Erzsébet (1993 Trap OB-105/125) által felállított 
28 éves női trap országos csúcsot! Ezzel az eredménnyel a női versenyt 
magabiztosan nyerte. Sörös Mirjana (KÖSZOLG SC.) egyéni csúccsal 
végzett a 4. helyen.

Pongrátz Bianka országos csúcs beállítással, 114/125 korongos ered-
ménnyel az osztrák Kuntschik után második helyen jutott be az open 
skeet döntőbe, ahol végül bronzérmet szerzett! 

Eredményével a női skeet versenyszámot hatalmas fölénnyel nyerte. 
Somogyi Árpád szintén döntős volt, az 5. helyen végzett. 

Renner Bálint junior skeetes egyéni csúccsal, 104/125 koronggal szin-
tén maga mögé utasította az osztrák fiatalokat.

Mindenkinek gratulálunk a szép eredményhez!
Magyar Sportlövők szövetsége

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.  Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu           E-mail: varosgazda@t-online.hu 
Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,péntek830-1200,  

                                                                                     kedd,csütörtök1330-1630.

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!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 Állati hulla telep üzemelése 
Jánoshalma, Hajósi út

 2021.08.01-től
Nyitva tartás H-P 07.00 – 09.00-ig és 15.00 – 18.00-ig 

 Sz 07.00 – 11.00-ig
Állati hullát kizárólag ebben az időben lehet a telepre leadni.
Bővebb információ: 06-30/947-3516-es telefonszámon.

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben 

vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását  

nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. köz-
lése 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

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt.   Ügyvezető Blázsik Sándor  
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

Dobozos sör 135,- Ft-tól
Ásványvíz 1.5 l-es 69,- Ft-tól
UHT tej 1,5 %-os 159,- Ft/l
Étolaj CBA 1 l-es 549,- Ft/l
Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,-Ft/db 2196,-Ft / kg
Mokate kávé 3in1 24 db-os   799,-Ft/db 

Mézédes hűtött dinnye kapható!
Óriási árukínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat
Hetente bővül zöldség-gyümölcs választékunk! 

 Az akció 2021. szeptember 2-től a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
Augusztus hónapban

Bende Szabolcs és Szabó Csilla Szandra
Bolvári Ádám és Bende Brigitta

Kolompár Dominik (Anyja neve: Kolompár 
Vivien), Ferencz Botond (A.n.: Szűcs Gabri-
ella), Dobos Viktor (A.n.: Patocskai Renáta), 
Nagy Hanna (A.n.: Nagy Heléna), Tóth Dáni-
el Ferenc (A.n.: Tóth Rebeka), Fődi Péter 
(A.n.: Kotró Barbara), Nagy Odett (A.n.: Kle-
in Vivien).
Juhász Dóra (A.n.: Dr. Bolló Eszter, apja 
Juhász Gábor)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk kedves 
Gazdatársainkat, Kiállítóinkat 

és az érdeklődőket
2021. szeptember 

17-től - 18-ig tartandó 
Jánoshalmi Szüreti Napokra

Helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 13. SZAKI udvara.
Rendező: 108 éves Jánoshalmi Gazdakör, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalma 

Járási Hivatal, SZAKI Jánoshalma, Jánoshalma Városi Önkormányzat
A kiállítandó termékek és termények átvétele:
SZAKI Iskola tornatermében lesz 2021. 09. 16-án 13 órától

(Kiállítható: termékek, gyümölcsök, zöldségfélék, virágok, festmények, kézimunkák, gyermekraj-
zok, gyümölcsökből, magokból készült kreatív kompozíciók, borászati, méhészeti termékek, vető-
magok, szörpök, lekvárok, húsipari készítmények, stb.)

(megközelítés az Orczy utca felőli kapun)
A kiállításon a terményekhez a ládákat a helyszínen biztosítjuk.

Programok:
Megnyitó 2021. 09. 17.-én 09 órától

Gazdafórum 2021. 09.17-én 1000 -1100-ig
(Előadók: NAK, NAV, Kormányhivatal munkatársai )

A megnyitó után kulturális programok: 10 órától – 12 óráig.
A megnyitó napján 1230 órától szüreti ételek kóstolója:  

(Kóstolójegy elővásárlásban a megjelölt személyeknél 2021. 09. 14-ig)
Tombolajegy vásárlása a teremőröknél a helyszínen

A kiállítás látogatható: 2021. 09. 17–től – 18-ig délután 17 óráig, 
Igény szerint 2021. 09. 18-án töltött káposztát főzünk Gazdaköri tagjaink részé-

re. 
Jelentkezni: 2021. 09. 14-ig lehet 750,- Ft/adag. 

Tombolatárgy felajánlását szívesen fogadjuk.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet:

Farkas László +36-20/965-7021,  +36-70/453-5077
Lukács István Sándorné +36-30/708-9340
 Ötvös Tiborné +36-30/742-7671 
 Farkas László Gazdakör elnök

Változtatás jogát fenntartjuk!
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