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Krisztusban szeretett Testvérem, 
drága jánoshalmi Hívek!

Amikor közel másfél évvel ezelőtt, Rómában végzett tanulmányaim 
végén eljutott hozzám annak a híre, hogy a Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye mely városában fogom tölteni a soron következő gyakorlati, 
pasztorális évemet, nagy izgatottság fogott el. Abban a hiszemben, hogy 
az elvileg számomra kijelölt településnév nem változhat, hazaköltöztem. 
Történt azonban, hogy egy paptestvér telefonbeszélgetés közben gra-
tulált új és egyben első szolgálati helyemhez. Ellenőrzésképp megkér-
deztem:

 — Te mit hallottál, hova megyek?
 — Jánoshalmára.
Meglepődtem, hiszen az utóbbi és a korábban hallott település nem 

egyezett. Hozzá kellett tehát szoknom a gondolathoz, hogy a Jóisten 
valamiért máshova szándékozik irányítani a lépteimet.

Jánoshalma kétségkívül nagy váltásnak ígérkezett Rómához képest, 
mégsem érkeztem ide ismeretlenül. Két jánoshalmi középiskolai osz-
tálytársam, helyben lakó ismerőseim, ill. a harangok iránti szenvedélyem 
révén már többször is megfordultam a településen, melyet először egy-
kori plébánosommal és lelki atyámmal, a Jánoshalmán nagy érdemeket 
szerző lelkipásztorral, Mons. Tajdina József atyával látogattam meg még 
kisiskolásként. Mégis az a hír járta a szűk környezetemben, hogy az itte-
ni nép „végletes”: ha valaki a szívéhez nő, talán többet is ad neki a kelle-
ténél, ha azonban valamiért ellenszenvvel viseltetik iránta, azt ki is mutat-
ja. Köztes út nincs. Ezekkel a gondolatokkal vágtam neki diakónusszen-
telésemet követően az ismeretlen kalandnak.

És most, hogy a jánoshalmi egyházközségben eltöltött egy évet köve-
tően visszatérek az Örök Városba tanulmányaim folytatására, meg kell 
valljam, nem is kellett egy év ahhoz, hogy imára kulcsolt kézzel hálát 
adjak a gondviselő Istennek azért, hogy pont ide, Jánoshalmára vezé-
relt.  Ez az esztendő vízválasztó volt számomra, hiszen még mint dia-
kónus kerültem ide, s most már felszentelt papként hagyom itt Jánoshal-
mát. A gyakorlati év elérte a célját, hiszen sokrétű tapasztalttal gazdagod-
tam, a lelkipásztori élet szinte minden részletébe bepillantást nyerhettem.

Hála van a szívemben azon paptestvérek iránt, akikkel a plébáni-
án együtt fáradozhattam a lelkek üdvösségéért, köztük Mons. Meny-
hárt Sándor plébános úrral. Ezúton köszöntöm körünkben Ft. Bese Ger-
gő plébános urat, egykori káplántársamat, aki vállalta az utazással járó 
fáradságot azért, hogy részese lehessen közös ünnepünknek. A közel 
10 évvel ezelőtti megismerkedésünkkor még nem gondoltuk volna, hogy 
egyszer ugyanazon plébánián fogunk szolgálni, de hiszem, sikerült üdvö-
sen együttműködnünk az itteni hívek javára. Köszönetet mondok a plé-
bániai munkatársak gondoskodásáért és segítségéért, a Szent Anna 
Katolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusainak és tanulóinak a 
pályakezdőt segítő szeretetükért, a hitoktatás öröméért, s nem utolsó-
sorban a Hunyadi János Általános Iskola pedagógusainak is, hogy alkal-
manként bepillanthattam nevelő munkájukba.

Mégis a legnagyobb hála azon mérhetetlen szeretet iránt van ben-
nem, amit a jánoshalmi hívek részéről megtapasztaltam. Korábban nem 
is gondoltam volna, hogy a világi híveknek ekkora megtartó erejük van 
egy pap életében, s hogy a felé irányuló szeretet és megbecsülés ilyen 

nagy méreteket képes ölteni. Egy lelkipásztor ez által is azt a vissza-
jelzést kapja, hogy közel sem hiábavaló a hívekért végzett munkája. 
Legyen szó egyszerűen az egyházközségi csoportok jó hangulatban telt 
gyűléseiről, a hétköznapi szentmiséket követő beszélgetésekről, az utcán 
való társalgásról, ill. azokról a családokról, akik megosztották velünk ott-
honuk melegét, s a terített asztal körül nyílt lehetőségünk egymás jobb 
megismerésére.

Az itt töltött idő alatt nagyon megszerettem ezt a települést, bizonyára 
azért is, mert magam is egy bácskai születésű bunyevác legény vagyok, 
annak minden helyi sajátosságával és személyiségjegyével, s amit itt, 
„Bácska gyöngyén”, Jánoshalmán megtapasztaltam, az tulajdonképpen 
ugyanaz, amiben én is felnőttem, ahol jól érzem magam, melynek érté-
keit a magaménak vallom. Ezért ástam bele magam Jánoshalma helytör-
ténetébe, és többek között ezért igyekeztem a kincsár kiállításának gaz-
dagításával, a harangok történetéről szóló előadással vagy a régi liturgi-
kus ruhák és eszközök használatával jelenbe hozni a régmúlt értékeit. S 
itt kiváltképpen a hagyománytisztelet jelentőségét szeretném kiemelni, 
melyet egyúttal szellemi végrendelet gyanánt szeretnék a kedves Test-
vérekre hagyni. 

A múlt tisztelete nélkül se a jelent, se a jövőt nem lehet építeni. Ebben 
a mai világban, mely hajlamos elfelejteni őseinek emlékét, illetve megta-
gadni igaz identitását, a hagyományaira joggal oly büszke jánoshalmiak-
nak küldetésük van! Ha minden közösség legalább ennyire ragaszkod-

na nagy elődei szellemi és kulturális örökségéhez, az épített emlékek-
hez, nem lenne okunk az aggodalomra. Ragaszkodjanak továbbra is ősi 
hagyományaikhoz, szép szokásaikhoz, kiváltképpen azokhoz, melyek 
Felső-Bácska e legnagyobb, s egyik legszebb templomához kötődnek, 
hogy az a népi buzgóság és szeretet, mely annak idején nem csak fel-
építette, hanem fáradságos munka árán fel is díszítette az Isten házát, 
a jelen kor körülményei közepette is tovább éljen körükben és gyümöl-
csözőre forduljon.

„Sursum corda. – Emeljük föl szívünket.” – ahogyan papi jelmonda-
tomban vallom. Jánoshalmi működésem során valóban arra törekedtem, 
hogy a pap „hídverő” legyen az Isten és az emberek között. Arra, hogy 
aki betér a szentmisére vagy egyszerűen csak a templomba, az Isten-
nel való találkozás helyére, az a különféle világi gondokról és nehézsé-
gekről megfeledkezve, mennyei magasságokba tudja emelni a szívét és 
egész valóját. 

Kedves Testvéreim! A szívemnek egy darabját bizonnyal itt hagyom 
Jánoshalmán, de a másik felébe is bezártam a települést és a helyi 
közösséget. Mindezt magammal viszem Rómába, ahol azt szokás mon-
dani, hogy még az ég is közelebb van a földhöz. Ha ez így van, akkor 
remélem, hogy ez által a jánoshalmiak is valamelyest közelebb fogják 
magukat érezni a Jóistenhez.

Végezetül Baki Mihály szavaival szeretnék búcsúzni, melyeket immá-
ron én is a magaménak vallok:

„Bárcsak ékes ifjúságod 
Mindörökké megmaradna,
Szívem szerint való város:
Bácska gyöngye, Jánoshalma.”

Tomaskovity Szabolcs atya

Elköszönő szép üzenet
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2021. augusztus 30-án volt az ünnepélyes átadása a Jánoshalmi 
Hunyai János Általános Iskolában annak az 596.7 millió forint értékű inf-
rastrukturális fejlesztésnek, melyet a Kiskőrösi Tankerületi Központ haj-
tott végre európai uniós forrásból 

A projekt célja korszerű, a 21. század követelményeinek megfelelő, 
tanulóbarát, a természettudományos és technika tárgyak tanítását segítő 
oktatási környezet kialakítása, valamint a mindennapos testnevelés lehe-
tőségeinek szélesítése volt. 

A beruházás keretében az iskola egy kétszintes épület szárnnyal 
bővült, ahol egy komplex természettudományi laborcentrum kapott helyet 
a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. Ez a szárny ad otthont a fiú és 
lány technika termeknek, és ebben az épületrészben kerültek kialakítás-
ra az új öltözők is a szükséges vizesblokkal együtt. Lift kiépítésével meg-

valósult az intézmény teljes körű aka-
dálymentesítése. Az iskolaépület egy 
másik szárnyához épült a 400 négy-
zetméteres közösségi tér könyvtá-
ri olvasósarokkal. Az iskola udvarán 
egy 90 négyzetméteres szabadidő-
park került kialakításra, sulifitnesz 
eszközökkel és kültéri játékokkal fel-
szerelve. 

Az ünnepségen felszólalt és a 
beruházás jelentőségét méltatta Dr. 
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma köznevelésért 
felelős államtitkára, Hajnal Gabriel-
la, a Klebelsberg Központ elnöke, Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerü-
leti Központ igazgatója, Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselő-
je, Czeller Zoltán Jánoshalma polgármestere. Az újonnan átadott létesít-
ményt Mosn. Menyhárt Sándor plébános szentelte meg, majd Milánko-
vics Dániel baptista és Arany-Michels Richárd református lelkészek áldot-
ták meg. 

Az átadási ünnepséget követően Balázsics Zoltán az iskola igazgató-
ja nyitotta meg a 2021-2022-es tanévet, melynek során az új elsős kisdi-
ákok „hunyadis esküt” tettek.

Az ünnepi műsort és tanévnyitót az iskola diákjainak műsorszámai tet-
ték még emlékezetesebbé. 

b.s.

Úton a jövő iskolája felé
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A 2021. évi jánoshalmi Szüreti Napok a hagyományos Szüreti expo és 
a Jánoshalmi Napok ötvözéséből született. Sajnos a COVID járvány átír-
ta a rendezvénynaptárt, sokáig nem volt arra lehetőség, hogy közösen 
ünnepeljünk, de nagy örömünkre ez most mégis megadatott. A jánoshalmi 
Gazdakör, Jánoshalma Városi Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal jánoshalmi Járási Hivatala és a Déli Agrár Szakképzési Cent-
rum Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um közös szervezésében immár hetedik alkalommal kerülhetett sor a ter-
mények kiállítására, megáldására és a kiállítást kísérő programokra. 

A rendezvényen elsőként a Jánoshalmi Gazdakör terménykiállítását 
Farkas László a Gazdakör elnöke nyitotta meg a Szakiskola tornatermé-

ben. A gyümölcsök, zöldségfélék, virágok, festmények, kézimunkák, gyer-
mekrajzok, gyümölcsökből, magokból készült kreatív kompozíciók, borá-
szati, méhészeti termékek, vetőmagok, szörpök, lekvárok, húsipari készít-
mények sokféleségéből álló kiállítást és a bemutatott termékek előállítóit 
Mons. Menyhárt Sándor plébános úr áldotta meg, 

A 2021. évi Jánoshalmi Szüreti Napok fővédnökségét Font Sándor, 
országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági bizottság elnöke, illetve térsé-
günk országgyűlési képviselője, Bányai Gábor vállalta, aki személyesen is 
jelen volt a rendezvényen..

Itt voltak a vajdasági testvértelepülések képviselői, Jánoshalmi járás 
településeinek polgármesterei, a helyi Képviselő-testület tagjai, a társin-
tézmények vezetői, t, a házigazda iskola munkatársai, diákok és nem utol-
sósorban vállalkozások képviselő, kiállítók, és a szakmai fórumra érkezett 
gazdák, mezőgazdasági vállalkozók.

A Jánoshalmi Szüreti Napok megnyitóján elsőként Taskovics Páter a 
Szakiskola igazgatója köszöntötte a vendégeket és méltatta rendezvény 

jelentőségét.  
Ez követően a Hunyadi János Általános Iskola dalos kedvű Pacsirtái 

léptek a színpadra. A szorgalmas népi énekszakkörös gyerekek Patocska-
iné Vízvári Klára vezetésével sok szép sikert értek el az előző tanévben a 
megyében, és határon túl is.

A Tankerületi online versenyen 2 arany, 2 ezüst és egy különdíjban 
részesültek, Topolyán ezüst minősítést kaptak előadásukra.

A Dági Veronika, Dudás Zselyke, Lengyel Kamilla, Matuz Bianka, Nagy 
Zsófia Prikidánovics Tamás, Szabó Regina, Tagai Flóra, Lengyel Anna, 
Tóth Flóra, Lógó Bianka Rita a "Hunyadis" Pacsirták. 

A vidám Beregi Párosító népdalcsokor után Bányai Gábor lépett szín-
padra. Térségünk országgyűlési képviselője megnyitó beszédében arra 
emlékeztetett, hogy az észak-bácskai térségben kiváló termőföldek talál-

hatóak, s minden megterem rajta.
– Kiváló adottságokkal rendelkezünk sok 

mindenre, de közben a természet úgy ren-
dezi a dolgainkat rendszeresen – a tavaszi 
fagyokkal, majd az aszállyal és jégesőkkel –, 
hogy nem lehet hosszú távon tervezni a min-
dennapokat. Mindez főként az utóbbi évek-
ben jelentősen visszavetette a térség gazdál-
kodását – mutatott rá a politikus, aki óriási visz-
szalépésként értékelte azt is, hogy amikor az 
elmúlt néhány esztendőben megjelentek azok 
a pályázati kiírások, felhívások, amelyek az 
agrárgazdaságnak a teljes vertikumát, a ter-

meléstől a feldolgozásig támogatták volna, a környék gazdálkodói lema-
radtak róla.

– A jánoshalmi térség nem tudott olyan jó pályázati eredményeket elérni, 
mint korábban. A nagy gazdaságok persze pályáztak, de a kertészeti áru-
termelő kis- és nagy gazdaságok kimaradtak az elmúlt években a mező-
gazdasági fellendülésből – fűzte hozzá. A képviselő felhívta a figyelmet, 
hogy várhatóan novemberben 4 ezer 400 milliárd forint értékű agrár- és 
vidékfejlesztési támogatási rendszer pályázatokat írnak ki, melynek har-
mad részét adja majd az Európai Unió, és jelentős összeggel járul hozzá 
a magyar kormány. 

Bányai Gábor azt kérte a térség gazdáitól, hogy készüljenek fel ennek 
hatalmas összegnek a lehívására, megpályázására. Legyenek kész a ter-
veik. Aki nem kap támogatást – mert nem igényli –, el fogja veszíteni min-
den előnyét, amit a föld, a tiszta levegő és a még létező öntözővíz is tud 
biztosítani. Rámutatott, hogy  ha most nem tudják a versenyhátrányt csök-
kenteni, akkor nem marad más hátra, mint a nagy traktorokkal gabonát ter-
melni. A Bácska ennél sokkal többre képes. Később a hátrányt már nem 
fogják tudni behozni a nyugat-európai gazdákkal szemben.

Bányai Gábor szólt arról is, hogy szeptember vége felé érkeznek az 
eszközök és gépek az első jánoshalmi zöldség- és gyümölcsfeldolgozó-
hoz. Negyven év után lesz a jánoshalmi és a környék gazdáinak egy olyan 
feldolgozóbázisa, amelyhez már meg van a kormányzati akarat és dön-
tés, hogy egy nagy agrárlogisztikai feldolgozó központ fog épülni. Aki akar 
és be akar ebbe kapcsolódni, legyen az 5 ezer négyzetméteres vagy 50 
hektáros zöldség-, gyümölcs vagy szőlőtermesztő, azok számára évi 30 
ezer tonna kereskedelmi tömeget tudunk megmozgatni, ha akarják. Min-
denki akt részesedni akar a következő évek fejlődésből, gondolja át ezt a 
törekvést, s fejlesszen. A mai világban, aki a kutatás fejlesztés eredmé-
nyeit nem alkalmazza, az lemarad, kimarad és el fog tűnni ebből a gyö-
nyörű bácskai tájról. 

Végezetül azt kívánta, hogy a mögöttünk lévő generáció olyan tudással 
rendelkezzen majd, mint azok, akik a világban ma előttünk járnak. Legye-
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nek képesek arra, hogy mindazon értékeket, amit őseink és mi magunk 
megteremtettük, sokkal jobbá és gazdagabbá tegyék. Bányai Gábor ezen 
gondolatok jegyében nyitotta meg a kétnapos rendezvénysorozatot. 

Az ünnepélyes megnyitó zárásaként Kovács Andrea és Juhászné Zelei 
Judit nagyszerű előadásában: Brahms: VI. magyar táncát hallhatták meg 
a résztvevők. .

A megnyitó után azonnal kezdődött a szakmai fórum a jánoshalmi Gaz-
dakör szervezésében a tetőtéri előadóteremben, ahol Szabó Gábor, a NAV 
osztályvezetője az őstermelőket érintő adózási formák változásáról tartott 
tájékoztatót.

Dr. Farkas Diána, a Nemzeti Agrár Kamara (NAK) szakértője az osztat-
lan közös földtulajdon témakörében tartott előadást a gazdáknak. Sejben 
Tamás növényvédelmi felügyelő, a növényegészségügy aktuális változá-
sairól beszélt, míg Kocsis Áron, szintén a NAK szakértője az országos jég-
kármentesítő rendszer működéséről tartott előadást.

A kutak vízjogi engedélyezéséről is hangzottak el hasznos információk 
Bukovics Mónika, a Katasztrófavédelem szakértője részéről, míg Németh 
Balázs, Bácsalmás polgármestere, a Bácsalmás, Jánoshalma és Kiskun-
halas járásokat összefogó Foglalkoztatási Paktum tájékoztatóját tartot-
ta meg. 

Délben kezdődött a szüreti ételek kóstolója. 
Délután a helyi általános iskolások közreműködésével színpadi progra-

mok várták az érdeklődőket, majd Meseszínház bemutatója következett. 
A gyerekek számáéra nagyüzem volt Légvárnál  és a  Népi Játszótérnél. 
Emellett kézműves bemutatók is várták a kíváncsiskodó fiatalokat és idő-
sebbeket is. A Király Lovastanya és a Szaki tanüzeme jóvoltából közelről 
ismerkedhettek a gyerekek nagyobb testű állatokkal. Sokakat vonzott a 
Maráczi Mónika által szervezett kisállat bemutató és a vadászati kiállítás is. 

Estére kelve, az időközben kedvezőtlenné vált időjárás miatt az Imre 
Zoltán Művelődési Központ nagytermében Szenes Iván szerzeményei-
ből Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita műsorában kaphattak ízelítőt. az 
érdeklődők. Őket követte a Halas Concert Band bemutatója. Welcome 
Band bálja

Szombaton a gasztronómiáé volt a főszerep a Töltött káposzta főző ver-
seny révén, melyről külön írunk. 

Szombaton késő délutáni programja a Grimm-busz buli – Gyerekkon-
cert, majd a Modern Hungária Sláger Parádé Bodnár Attilával és Pap Ritá-
val volt. 

A kétnapos rendezvénysorozatot Szüreti táncos mulatság zárta a 
Szakiban. 

Ikor

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj kukoricában  
 történő kifizetése 

2021.10.25-től – 2021.11. 06-ig  történik.
Munkanapokon: 8:00–12:00 valamint 13:00–16:00  

Szombaton és ünnepnapokon (10.30., 11.01., és 11.06.): 8:00–12:00
 lesz termény kiadás.

A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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A Jánoshalmi Gazdakör az idei évben 30. alkalommal rendezte meg 
a Szüreti napokkal egybekötött kiállítását 2021. 09.17 – 09. 18 között.

A megnyitó napján Gazdafórumot tartottunk a felkért előadók NAV, 
a NAK, Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság, BKMKH növényvédelmi fel-
ügyelő, munkatársai voltak. 

Ez év kihívásokkal volt teli a gazdák számára. Tavasszal aszály, fagy-
kár, évközben többször is jégeső érte földjeinket. A gazdák szorgalmas 
kitartó munkájának köszönhetően azért gyümölcs, kenyér, hús és bor is 
kerül mindennap az asztalunkra Ezért köszönet illeti Őket.

A kiállított termékek Jánoshalmáról, Borotáról, Kéleshalmáról, Mély-
kútról és Rémről érkeztek. A kiállítók között nem csak felnőttek, hanem 
az óvodások, általános iskolások, középiskolások mellett, bemutatko-
zott a Felsőbácskai Műmalom, a KUN-VIN Kft, és Koch Borászat. Nagy 
számban szerepeltették magukat a kézimunka szakkörösök, méhészek. 
Bemutatták az önkormányzatok a közmunka program keretében előállí-
tott, részben feldolgozott termékeiket. 

Párhuzamosan a Jánoshalmi Vadásztársaság, Galambtenyésztők és 
Kisállat Tenyészők is bemutatkoztak. 

A kiállítás második napján határon túli testvérszervezetünket Temeri-
ni Kertbarátkör és Bácskossuthfalvi Rizling Egyesület küldöttségét fogad-
tuk, Velük és tagjainkkal részt vettünk töltött káposzta főző versenyen.

(Főzőmestereink: Veszelovszki László Tóth Zoltán és Zámbó Zoltán 
köszönet a finom ételekért.)

A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A kiállítók és a támogatók névsorát a Hunyadi Népe következő szá-
mában közöljük. 

Köszönjük, hogy jelenlétükkel a kiállítás meglátogatásával emelték 
rendezvényünk színvonalát. 

Jövőre ugyanitt újra találkozunk.
Farkas László ,a Gazdakör elnöke

Gazdakör a Jánoshalmi Szüreti Napokon
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A már hagyományos Töltött káposzta főző versenynek most is a Déli Agrá-
rszakképzési Centrum, Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium adott helyet, és segített a zökkenőmentes lebonyolításban.

Ebben az évben ismét Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatta leg-
nagyobb mértékben a rendezvényt.

A megvalósításban többen is segítségünkre voltak, például a Kéles-Hús 
Kft, a Jánoshalmi Taskó Savanyúság, a Kisszállási Tej Farm Kft, Petőné 
Győry Zsuzsanna Ékszerboltja, a Gála Étterem és Pizzéria, Haris Tüzép, a 
Gyümölcsös vendégház, a BOFAMI 2000 Kft, GAUG Bt és nem utolsó sor-
ban az Imre Zoltán Művelődési Központ.

Mindannyijuknak köszönjük az önzetlen támogatást!
A szép, de kicsit hűvös őszi napra 23 csapat nevezett, de volt olyan főző-

hely, ahol két bográcsban is főtt a töltött káposzta. Felnőtt kategóriában 20, 
diák kategóriában 3 csapat főzött. 

Öröm volt nézni, hogy a csapatok milyen felszabadultan, jól érezték magu-
kat, miközben a bográcsokban rotyogott a káposzta.

A zsűri elnöke: Kiss György, tagjai: Zecher Erzsébet, Petróczky Ferencné, 
Karsai Péter és Malustyik Béla voltak.

A zsűri 9 díjat adott át a versenyzőknek.
Felnőtt kategóriában
3. helyezést ért el a ZÁMBÓ CSALÁD csapata, 10.000Ft értékű ajándékutal-

vány és egy 15 literes rozsdamentes bogrács volt a jutalmuk.
2. helyezést ért el a SZAKI TANÁROK csapata, 20.000Ft értékű ajándékutal-

vány és egy 20 literes rozsdamentes bogrács volt a jutalmuk.
1. helyezést ért el az ÖSSZEFOGÁS JÁNOSHALMÁÉRT EGYESÜLET csa-

pata, 30.000Ft értékű ajándékutalvány és 30 literes rozsdamentes bog-
rács volt a jutalmuk.

Ifjúsági kategóriában:
3. helyezett: 12.K osztály diák csapata, segítőjük Juhász János osztályfő-

nök, 20.000Ft értékű utalvány, valamint egy 15 literes zománcos bogrács 
volt a nyereményük.

2. helyezett: Probitas TSE csapata, segítőjük Bertáné Kiss Anett, 30.000Ft 
értékű utalvány, valamint egy 20 literes zománcos bogrács volt a nyere-
ményük.

1. helyezett: a Szaki 10.K osztálya, segítőjük Jóba Andrea osztályfőnök volt, 
nyereményük 45.000Ft értékű utalvány, valamint egy 30 literes zománcos 
bogrács volt.
Különdíjas kategóriákban is megmérethették magukat a versenyzők:
a legszebb környezet díjat a Probitas TSE,
a legszebb tálalás díját a Házmester és csapata,
a legkülönlegesebb íz díjat a Kiss család érdemelte ki.
Ők 1-1 lovaskocsizásra beváltható utalványt kaptak a Király Lovastanya 

felajánlásában, 5 literes TASKÓ savanyúságot is, valamint 1-1 15 literes 
rozsdamentes bográcsot is nyertek.

A zsűri külön kiemelte és megdicsérte a szenttamási Hagyományápoló 
Klub által kialakított hagyományos környezetet.

Minden nevező csapattag kapott 1-1 JÁNOSHALMA ANNO és 1-1 János-
halmi képeskönyv kiadványt a Jánoshalmáért Alapítvány felajánlásában, 
valamint 1-1 üveg bort a Koch Borászat felajánlásában.

A hagyományoktól eltérően minden nevezett csapat még tombolasorsolá-
son is részt vett, tehát további tárgyi jutalmakkal gazdagodva térhettek haza 
a versenyzők.

Nagyon köszönjük a nevezők lelkes részvételét, a zsűri értékelését, a 
segítők munkáját és nem utolsó sorban a partnerek támogatását.

A Jánoshalmi Szüreti Napoknak ismét  
szerves része volt VIII. „Töltött káposzta főző verseny”

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj kukoricában  
 történő kifizetése 

2021.10.25-től – 2021.11. 06-ig  történik.
Munkanapokon: 8:00–12:00 valamint 13:00–16:00  

Szombaton és ünnepnapokon (10.30., 11.01., és 11.06.): 8:00–12:00
 lesz termény kiadás.

A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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Felújított körülmények között üzemel Jánoshalma 
Város állati melléktermék gyűjtő helye

„Egy a természettel”
A Jánoshalmi Szüreti Napok dús prog-

ramja között az idén is különleges, uniká-
lis élményt jelentett a Jánoshalmi Vadász-
társaság kiállítása. Már egy évtizede lesz, 
hogy a Szakmunkásképző Intézet által biz-
tosított helyiségben vadásztrófeáik legszebb 
darabjaiból évente mustrát készítenek az 
érdeklődő helyiek és az ide látogató vendé-
gek számára. 

A kétnapos kiállítás első napján rendkívül sok gyermek, fiatal gyönyör-
ködött

a nem mindennapi élményt nyújtó látványban, mely sokakat annyira 
elbűvölt, hogy másnap már családjukkal tértek vissza. –„Igazán egye-
di, élethű. Varázslatos. Imádnivaló kollekció. Mesés hangulatot teremt.” 
– írták a vendégkönyvbe. A magas színvonalú, rendkívül szép, harmo-
nikus kiállítás rendezője, készítője Hugyi Mihály, aki maga is vadász, 
így mint a legautentikusabb személy beszélt a bemutatott trófeákról. 
Az 51 fős Jánoshalmi Vadásztársaságból rajta kívül Diósi Róbert, Koch 
Csaba, Patocskai István, Dr. Vavró Iván és Zámbó Gábor hozta el leg-
szebb, legérdekesebb trófeáit, de kiemelt helyett kapott a vendégvadá-
szok által kilövetett kilenc impozáns méretű, s látványú gímbika trófea is. 
A Jánoshalmi Vadásztársaság körzetéhez több mint 12 ezer ha tartozik 
a Felső-Bácskában. Itt lőtt nagyvadak közül a dámszarvasok trófeái mel-
lett ízléses elrendezésben muflon és vaddisznóagyarak is bemutatásra 
kerültek. A gyerekek többségének kedvencei a preparált, kitömött raga-
dozó állatok lettek: a borz, az aranysakál és a róka. A madarak közül 

látható volt siketfajd és dolmányos varjú 
is. Már hagyomány, hogy minden kiállítá-
son néhány kuriózum kiemelt helyet kap. 
A jávorszarvas koponya és a strucc tojás 
mellett meg lehetett csodálni vöröslábú 
foglyokat is az ibériai-félszigetről.

A vadászatok hangulatát és termé-
szeti színhelyeit Kocsis Irén és Dudás 
Ferenc gobelinjei idézték meg az örökzöld 
fenyőgallyakkal díszített terembe, hiszen 

amint a szeptember 25-én Budapesten kezdődő Vadászati Világkiállí-
tás jelmondata is sugallja: a vadász „egy a természettel”. A neves vadá-
szíró, Bársony István is azt állította, hogy „a vadásznak a természetet 
úgy kell ösmernie, mint a természettudósnak. A vadász mindenütt ott 
van; mindig készenlétben van és semmi sem sok neki. A napnak, az 
évnek minden szakában: éjjel-nappal, hajnalban, alkonyatkor, for-
ró kánikulában, étlen-szomjan, ázva-fázva, veszedelmekkel szem-
beszállva, nélkülözve és egymagában is; a vadász kint van a termé-
szetben s olyan helyeken fordul meg, ahova senki más sem követi, 
hacsak a vadásztársa nem. A vadász előtt minden nyitva van a ter-
mészetben.”

A maradandó élményt adó, színvonalas kiállítás olyan volt, mint csepp-
ben a tenger. A  helyi értékek sokaságát bemutatva inspirálta a látoga-
tókat, hogy tovább gazdagítsák ismereteiket a vadászat ősi, mitikus vilá-
gában.

Zadravecz Mária

Jánoshalma Képviselő-testülete júniusi döntése értelmében megrefor-
málódott az állati hulla telep működése. Az önkormányzat kiegészítő for-
rást biztosított a telep megújítására, az új engedély megszerzésére és a 
szükséges technikai, közegészségügyi, állategészségügyi és személyi 
feltételek biztosítására. 2021.júliustól új szerződést kötött a Városgazda 
Kft-vel az üzemeltetésre. A telepre vonatkozó működési engedély kiadá-
sa folyamatban van az illetékes hatóságoknál.

Az megújult üzemeltetés az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a lakos-
ságnak és a kisvállalkozásoknak:

 ● lakosságtól származó állati tetemek elhelyezésére díjmentesen
 ● kisvállalkozások részére igazolás kiadása az állati tetemek és 
egyéb melléktermék átvételére

 ● közterületen elhullott állatok begyűjtése és elhelyezése 
 ● lakosság részére bejelentési lehetőség a közterületen elhullott álla-

tok elszállítására
A telep működése folyamatos vasárnap és ünnepnap kivételével nyit-

va van. A megadott nyitva tartási időben ki lehet szállítani az állati tete-
meket és igazolás ellenében le lehet adni.

Kérünk minden jánoshalmi lakost és minden állattartót, hogy vegye 
igénybe a szolgáltatást!

Az ÁLLATI HULLA TELEP CÍME: 
JÁNOSHALMA, HAJÓSI ÚT (hrsz: 0120/12)

Nyitva tartás: 
H-P 07:00 – 09:00-ig és 15:00 – 19:00-ig; SZ 07:00 – 11:00-ig

A telephely telefonszáma: 06-30/947-35-16
A telefonszám az alábbi esetekben hívható: amennyiben közterüle-

ten állati hullát talál, továbbá állati tetem, melléktermék kiszállítási ide-
jének egyeztetésére. 
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Járási Hivatal hírei

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

Közzététel: 2021.09.21. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Keltetőüzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 167.400 – 200.000, - Ft
Pultfeltöltő, árufeltöltő Általános iskola Hendrosz Kft. Jánoshalma 167.400, -Ft
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Hendrosz Kft. Jánoshalma 167.400 – 219.000, -Ft
Bolti eladó Szakmunkásképző, Szakközépiskola, Gimnázium Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000, -Ft
Kézi csomagoló Általános iskola Taskovics Tiborné Ev. Jánoshalma 167.400, - Ft
Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 230.000, -Ft
Pultos Szakmunkásképző Turcsik Attila Ev. Jánoshalma megegyezés szerint

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.

ATerületi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejleszté-
sek” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosító számú) kiemelt 
projektet a Széchenyi 2020 program keretében, Budapest Főváros Kormány-
hivatala által vezetett konzorcium az Európai Unió által nyújtott vissza nem 
térítendő támogatással, 6,470 milliárd forint keretösszegből valósítja meg. A 
projekt három fejlesztési területre irányult, amelyek egyike az aláírás minta 
alapú hitelesítési rendszer bevezetése a kormányhivatali ügyintézés során. 
Ez lehetőséget biztosít a biometrikus aláírás minta alkalmazására a kormá-
nyablakokban és egyes kormányhivatali ügyfélszolgálatokon.

A közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó fejlesztésként 
jelenik meg az ügyintézési folyamatokban az aláírás minta alapú hitelesítés 
(AMAHIT). A fejlesztés lehetővé teszi a napjainkban legelterjedtebb – doku-
mentumhitelesítésre használt – kézi aláíráson alapuló, új, elektronikus hitele-
sítési forma kialakítását és bevezetését a kormányablakokban.

Az AMAHIT rendszerben használt aláírás mintán alapuló működés az alá-
írás képének alkalmazásán kívül annak ellenőrzését is jelenti. A biometri-
kus aláírás minta esetében titkosított formában rögzítik és tárolják a kézjegy 
minden fizikai jellemzőjét, többek között az írás sebességét, illetve az érzé-

kelt nyomásadatokat (hányszor és mikor emelte fel a tollat az aláíró). A bio-
metrikus aláírások összehasonlítása során ezeket a jellemzőket ellenőrzi a 
rendszer.

Az új biometrikus aláírás – egyszeri regisztráció után – kényelmes hitele-
sítési lehetőséget teremt a személyes ügyintézések során. Így azok az ügy-
felek is élvezhetik a papírmentes ügyintézés előnyeit, akik eddig nem rendel-
keztek digitális aláírással vagy ügyfélkapu regisztrációval.

A fejlesztés eredményeként 2021. szeptember 6-tól 32 ügytípus intézhető 
az AMAHIT rendszerrel, a kormányablakokban és meghatározott kormányhi-
vatali ügyfélszolgálati pontokon – a több mint 3 ezer ügyintézői munkaállo-
másra – kihelyezett aláírópadok segítségével. A későbbiekben a biometrikus 
aláírással intézhető ügytípusok száma folyamatosan bővül majd.

A fejlesztéssel kapcsolatban bővebb információ a https://www.kormanyhi-
vatal.hu/download/f/e0/07000/AMAHIT_sz%C3%B6veg_honlapra.pdf  olda-
lon található.

További információ: amahit@bfkh.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A kormány 2021-ben is meghirdette a nyári diákmunka programot, Bács-Kis-
kun megyében több, mint 223 millió forint támogatást biztosítva erre. A prog-
ramban azok a nappali tagozatos diákok vehettek részt, akik a tényleges foglal-
koztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befe-
jezésekor még nem múltak el 25 évesek, elősegítve ezzel a munkatapasztalat 
megszerzése mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is.

A projektben a települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartá-
sú intézmények mellett a mezőgazdaság, a vendéglátás, valamint a turizmus 
területén működő vállalkozások is részt vettek.  Az önkormányzatoknál 6 órá-
ban, a vállalkozásoknál 8 órában vállalhattak munkát a fiatalok.

Az önkormányzatoknak, illetve a vendéglátásban, a mezőgazdaságban és 

a turizmusban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kellett benyúj-
taniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályánál regisztrálhatták magukat, szolgáltatást kérőként.

A tanulók így a szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó 164 
250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig bruttó 
125 550 Ft/fő/hó összeget kereshettek.

A jánoshalmi járás területén 70 fiatal elhelyezésére kötöttünk szerződést 
a két hónap alatt. A Járási Hivatal 13 munkáltatóval kötött megállapodást a 
program végrehajtása érdekében 8 788 500 Ft összegben. A foglalkoztatott 
diákok a következő munkákat végezték: adminisztráció, gyermekfelügyelet, 
kisegítő feladatok.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Munkatapasztalat szerzést elősegítő 
támogatás munkáltatóknak

A kormány újabb segítségként szeptember 15-től kiegészítette a Vállalko-
zások munkaerő támogatása című programot a Munkatapasztalat szerzést 
elősegítő támogatással.

Ezt akkor kaphat a munkaadó, ha alacsony iskolai végzettségű álláske-
resőt foglalkoztat munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy lega-
lább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben és vállalja, hogy elősegíti a munka-
vállaló támogatás nélküli képzését. A kérelmeket a foglalkoztatást megelőző-

en a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illeté-
kes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen 
átutalt szociális hozzájárulási adó 100 százaléka, de teljes munkaidő esetén 
legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér és 
annak szociális hozzájárulási adója.

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami 

Sikeres volt járásunkban a nyári diákmunka program

Új típusú aláírási móddal egyszerűbb az 
ügyintézés a kormányablakokban

https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/e0/07000/AMAHIT_sz%C3%B6veg_honlapra.pdf
https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/e0/07000/AMAHIT_sz%C3%B6veg_honlapra.pdf
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Hivatalunk is ott 
volt a jánoshalmi 

szüreti fesztiválon

A Jánoshalmi Járási Hivatal idén sem csupán résztvevőként, hanem 
szervezőként is részt vett a hetedik szüreti rendezvényen Jánoshal-
mán. A szeptember 17-18-i esemény színes programokat kínált az 
érdeklődőknek: szüreti ételek kóstolója, színpadi attrakciók, kiállítá-
sok és különféle játékok várták a vendégeket. 

Hivatalunk kiállítóként is bemutatkozott: ügyfél tájékoztatókkal, a 
munkánkról készített bemutatókkal készültünk. A legkisebbeket édes-
séggel és a Járási Gyámhivatal munkatársai által készített képes kifes-
tő lapokkal vártuk, az idősebb korosztály tagjai pedig a munkánk-
kal kapcsolatos kérdésekre válaszolhattak a JÁRÁS TOTÓ kitöltésé-
vel, amely nagyon népszerűnek bizonyult. A 133 db hibátlanul kitöl-
tött totó közül 15 nyertest szeptember 21-én egy a kormányablakban 
ügyfélként megjelenő hölgy sorsolt ki. 

Szintén hivatalunk szervezésében Járási Közfoglalkoztatási Kiállí-
tást is megtekinthettek a látogatók. Ezúton is köszönjük a járás önkor-
mányzatainak, hogy bemutatták a településeken folyó munkát és az 
elért eredményeket. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a közfoglalkoz-
tatásban zajló értékteremtő munkára. 

foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti, vagy legalább 1 hónapja nyil-
vántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támoga-
tás folyósítási időtartama 6 hónap lehet, mértéke pedig a foglalkoztatót ter-
helő bérköltség fele, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 
100 ezer forint havonta. 

A támogatás további feltételeit a Vállalkozások munkaerő támogatása - 
Hirdetményben olvashatja.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a Foglalkoztatási Osztály mun-

katársaihoz!
(nfsz.munka.hu, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A főzőversenyeken a kezdetektől részt vesz csapatunk, így idén már 
hetedszer indultunk a töltöttkáposzta-főző versenyen a kiváló szakácsokból 
álló kollégákkal. Bár dobogós helyezést ezúttal nem értünk el, a közös mun-
ka, a csapatban töltött idő és a gazdag programok kárpótolták a kollégákat. 

A díjakat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Stílus üzlet és 
Ferencz Andrásné vállalkozók ajánlották fel, ezúton is köszönjük 
nekik. 

Az expo rendezésben partnerünk volt a Jánoshalmi Gazdakör, 
Jánoshalma Város Önkormányzata és a Szakképző iskola, ezúton is 
köszönjük nekik az együttműködést és a segítséget, továbbá köszö-
nöm a 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
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 Látogatók a „Tüzér 

Múzeumban”

Szeptember 8-án a Hajósi Szent Imre Általános Iskola tanulói tettek 
látogatást az Imre Zoltán Művelődési Központban lévő „Helyi Légvédel-
mi Tüzér Emlékmúzeumba”.

A múzeumot a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület hozta lét-
re 1998-ban. 

A tanulókat Györgypál Csaba nyá. alezredes az egyesület elnöke 
fogadta. Egy rövid előadás keretében beszélt a városban szolgált kato-
nai alakulatokról, majd egy film segítségével bemutatta az egykori lég-
védelmi ezred technikai eszközeit. Az előadás után került sor a múze-
um megtekintésére. A tanulók és az őket kisérő tanárok nagy érdeklő-
déssel szemlélték a kiállított tárgyakat, fényképeket és sok érdekes kér-
dést tettek fel a mai és a „tegnapi” katonaéletről, a katonai pályaválasz-
tási lehetőségekről.

 GYPCS

Római Katolikus Plébánia 
közleményei 2021

Azoknak a fiataloknak (középiskolásoktól kezdődően) vagy felnőttek-
nek, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozók lenni, vagy bér-
málkozni, jelentkezés és első találkozás október 16, szombat 17:00 óra 
a plébániai Don Bosco Klubban.

Jubiláns házasokat köszöntünk november 21-én, vasárnap a 9 órás 
szentmisében. Ebben az évben is mindazok adhatnak hálát, és azokat 
hívjuk szeretettel, akik 5, 10, 15…25…50 stb. évvel ezelőtt kötöttek egy-
házi (templomi) esküvőt bárhol, de itt szeretnének hálát adni az együtt 
eltöltött időért. Kérjük, jelentkezzenek telefonon (77/401-048), vagy sze-
mélyesen a plébánia irodájában vagy a sekrestyében november 14-ig. 
Meghívót senki nem kap külön. 

Az 1996-ban, vagy régebben megváltott, de azóta újra ki nem váltott 
sírhelyek lejárnak. Aki igényt tart továbbra is a sírhelyre, szíveskedjék a 
plébánia irodájában újra váltani. A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá 
válnak. A lejárt sírokon emlékeztető cédulák lesznek. Ezt a cédulát kér-
jük, hogy hozzák magukkal az újra váltáshoz.

Elkészült a Kápolnás temetőben az urnafal. Érdeklődni a plébánián 
lehet irodaidőben hétfőtől péntekig 08:00-12:00.

Köszönet azoknak, akik már befizették az ez évi egyházközségi hozzá-
járulásukat. Akik még nem tették meg, kérjük, tegyék meg! 

Csekkek a templomban a kijáratoknál találhatók, vagy a plébániai iro-
dában is be lehet fizetni. Köszönjük, hogy ily módon is támogatja egy-
házközössége életét.

2021. szeptember 11-én 50 (+1) éves találkozót tartott a Mezőgazda-
sági Szakiskolában 1970-ben, növénytermesztő gépész szakon végzett 
osztály volt tanulói. 

Jubileumi osztálytalálkozó
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A Gyerekház dekorációját felváltották az őszi 
árnyalatok. Az elmúlt időszakban elbúcsúztunk 
a bölcsődésektől, és az óvodásoktól is. Nagy 
örömmel tölt el bennünket, hogy folyamatosan 
érkeznek hozzánk édesanyák a babáikkal/gyer-
mekeikkel. Ebben a hónapban is az aktualitá-
sokat-és a hetirendünket figyelembe véve épí-
tettük fel a mindennapjainkat. Szeptemberben 
sokat mondókáztunk, énekeltünk, tornáztunk 
és báboztunk is. Az időjárásnak köszönhetően 
sok időt tölthettünk a szabadban. 

Gyerekházunkban Deákfalviné Ferenczi 
Andrea gyógytornász kéthetente végez szű-
réseket, egyéni fejlesztéseket. Horvát-Militityi 
Tünde tanácsadó szakpszichológus heti rend-
szereséggel interaktív beszélgetésre invitálja 
az anyukákat. Ádámné Brecska Mária havon-
ta egy alka-lommal előadással várja az érdek-
lődő édesanyákat. 

A hónap végén, pszichológusunk, Dr. Kinigo-
pulos Márta választ adott a szülők gyermekne-
veléssel kapcsolatos kérdéseire.

Továbbra is szeretettel várunk minden babát 
és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyitnikék Gye-
rekházba”!

Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440
Márti néni és Niki (néni) 

 Lippai-Ádám Nikolett 

Szeptember a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Szüreti rendezvény a Gyermeklánc Óvodában
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Augusztus utolsó hetében intézményünk, egy hosszú évek hagyo-
mányaira visszatekintő rendezvénynek adott hely. Sajnos, a covid jár-
vány miatt, az előző két évben nem tudtuk meg meghívni nyugállomá-
nya vonult volt dolgozóinkat, ezért készülődtünk még nagyobb örömmel 
erre a szép délutánra.

A Gyermeklánc Óvoda, Radnóti utcai épülete adott helyt a találkozó-
nak. Feldíszített udvar, kis ajándék, terített asztal várta volt dolgozóinkat. 
Ördögh Edit köszöntője után, elindult a visszaemlékezés, az együtt átélt 
élmények, emlékek felidézése, mely a késő estébe nyúlt. 

Mindannyian örültünk, hogy újra együtt lehettünk, a találkozóról 
készült fényképek csak töredékét tudják visszatükrözni az arcokra kiült 
örömnek. Kedves volt kolléganők! Köszönjük, hogy megtiszteltetek ben-
nünket! Jó egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk nek-
tek! A mielőbbi viszontlátásra!

 Somogyi Beáta óvodapedagógus

Nyugdíjas dolgozóink látogatása 40 év után búcsúzás

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, 
örömet.”                                                     (Kodály Zoltán)

Ezen az őszön nagyon gazdag kínálat várta mindazokat, akik oda-
szánták az idejüket, hogy egy délelőttöt gyermekükkel, családjukkal tölt-
senek. A szervezőknek hála változatos, színes, izgalmas programok 
soraiból lehetett válogatni, mindenkinek vérmérséklete szerint. Számom-
ra mindig csodálatra méltó, ahogyan Sztanyik László és felesége vállal-
kozásukban összedolgozta a régi világ népi játékeszközeinek egysze-
rű-nagyszerűségét a mai gyerekek abszolút, verhetetlen kedvencével, 
az ugrálóvárral!

A rendőr-és tűzoltóautók birtokbavétele is nagy boldogságot jelentett 
fiúknak és lányoknak egyaránt. Volt ebben valami kiváltságos, hogy itt és 
most, igen: „nem baj, ha sáros a lábad, nem baj, ha nem tudsz felmász-
ni rá egyedül, -akkor is a tiéd!” 

A családi sorverseny gondolom többeknek okozott némi izomlázat, és 
a berekedéstől sem álltak távol néhányan a szurkolás hevében. Bizony, a 
tökök sokszor nem arra gurultak, amerre vártuk, a zsákban ugrálás övön 
aluli volt …, de minden megérte: fotósunk ügyesen örökítette meg azt a 
ragyogást, ami a gyerekek arcán tükröződött a talicskákban ülve, vagy 
apának, anyának szurkolva!

A kutyás bemutató során újra megerősödtünk abban, mennyire 

hűséges, kedves, okos jószágok ezek a négylábúak… úgy alkalmaz-
kodnak, olyan szófogadóak, együttműködőek, hogy egyember-
ként lelkesedett értük minden jelenlévő. Mindez nem lett volna 
ennyire nyilvánvaló a velük foglalkozó felnőtt csapat odaadó mun-
kája nélkül. Köszönet a Kutyával Egy Mosolyért Alapítványnak!

   Juhász Jánosnak (Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusának) köszönjük, hogy a népzene-és tánc kedvelők sem 
maradtak elemózsia nélkül, és aki akart, még tanulhatott is tőle. 
Kicsik és nagyok együtt ropták, amíg bírták. 

   A hamisítatlan szüreti hangulatról néhány tettre kész apuka 
gondoskodott azáltal, hogy mesterien kézbevették a mustkészítés 
folyamatát. Külön köszönet a felajánlott szőlőtermésért a KUNVIN 
Borászati Kft.-nek, ill. azoknak a szülőknek, akik zöldségfélékkel és 
gyümölcsökkel járultak hozzá a nap sikeréhez. 

   Azt gondolom, Kodály Zoltán szavai helytállóak voltak ezen a 
napon: mindenki hozta, és adta, amije volt, ki játékot, ki zenét, ki 
örömet …. azért sikerülhetett ilyen jól!Hála érte. 

  Kristánné Ádám Natália
óvónő

Krupa Józsefné (szül.:Szvé-
tek Mária). Munkaviszonyát 1981. 
augusztus 1-jével kezdte meg 
a Napköziotthonos Óvodában. 
„Marika óvó néni” munkáját, hiva-
tásként élte és végezte. A gyere-
kek szolgálatában állt 40 éven át! 
Közvetlen, vidám, de egyben hatá-
rozott jellemű kolléga és pedagó-
gus! Gyermekszeretete példaér-
tékű. Nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból kíván teljes közösségünk: Jó 
egészséget és családja körében 
sok örömteli pillanatot!

Gyermeklánc Óvoda közössége
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Minden tanévnyitó különleges a maga nemében, mert valami új 
veszi a kezdetét. Az új tanévvel új lehetőségek nyílnak a számunk-
ra. Kiváltképp az újdonsült elsőseink számára bír különösen nagy 
jelentőséggel az alkalom, hiszen életük egyik legmeghatározóbb, 
szakaszát kezdik meg azzal, hogy belépnek a lélek és szellemfor-
máló műhelybe, az iskolába. Ez az augusztus végi nap azonban a 
szokottnál is fontosabb és ünnepélyesebb volt a számunkra. Tan-
évnyitót és átadó ünnepélyt tartottunk egyszerre. Végre elérke-
zett az a pillanat, amire olyan sokat vártunk, amiért olyan sokat és 
sokan dolgoztunk. Nem volt könnyű együtt élni egy építkezéssel, 
megszervezni a mindennapi munkát. De megérte. Az „Úton a jövő 
iskolája felé” pályázat eredményeképpen valóban egy megújult 
21. századi iskola fogadta diákjainkat. Mindaz az érték, ami létre-
jött a Hunyadiban számtalan lehetőséget kínál a hunyadis diákok 
számára. A tanév legfőbb feladata lesz, hogy birtokba vegyük az új 
létesítményeinket és az új eszközeinket, és a bennük rejlő lehető-
ségeket kiaknázzuk. Kollégáimmal felkészültünk a feladatra.

Köszönjük a lehetőséget, hogy mindez nálunk megvalósulhatott, 
köszönjük a segítő támogatást, mindazok munkáját, akik ebben a 
nagyszabású projektben tevőlegesen részt vettek, és általuk lét-
rejöhetett valami, amiből diákjaink profitálhatnak. Köszönöm azok 
munkáját, akik a színvonalas átadó ünnepség megszervezésében 
segítkeztek. Köszönöm barátainknak, hogy megtisztelték a ren-
dezvényünket, és együtt ünnepeltek velünk.

Balázsics Zoltán 

Gondolatok egy különleges tanévnyitó ünnepély kapcsán

Apródsuli hírek 
a Hunyadiból

Nagy örömünkre szolgál, hogy a járvá-
nyügyi szabályozások lehetővé teszik az 
APRÓDSULI foglalkozások megtartást. 
Ezen találkozások megkönnyítik az óvo-
da és iskola közötti átmenetet a kisgyer-
mekek számára. Szeretettel várjuk első 
foglalkozásunkra a leendő elsősöket és 
szüleiket, remélve, hogy iskolánk, taní-
tóink elnyerik az önök tetszését és jövő 
szeptembertől nagy szeretettel gondos-
kodhatunk, oktathatjuk őket.

A Hunyadi iskola jövőre is széles 
választást biztosít. Lehetőséget kíná-
lunk, hogy német nemzetiségi osztály-
ban, angol nyelvoktatásban már első 
osztálytól (kötelező nyelvoktatás más 
intézményekben 4. osztálytól folyik), 
vagy lovári nemzetiségi oktatásban 
részesüljön gyermeke.

Jövő évi elsős tanító jelöltjeink

                Dudás Mónika                                                          Kissné Kővári Liliána                                          Marancsikné Kubatov Ágnes. 
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Csapatépítés az 1. a-ban

Az iskolakez-
dés nagy ese-
mény minden 
kisgyermek éle-
tében. Sok új 
élmény mellett 
új szokások új 
környezet vár-
ja a kisiskoláso-
kat. Iskolánkban 
a leendő első 
osztályos tanító 
nénik igyekez-
nek minél több 

alkalmat megragadni arra, hogy találkozhassanak az iskolába készü-
lő gyerekekkel. Ebben az évben a kialakult járvány helyzet miatt saj-
nos erre kevés lehetőség adódott. Ezért arra gondoltam kezdjük az évet 
közös kirándulással. Az augusztusban sorra kerülő családlátogatások 
csak megerősítettek ebben, a gyerekek elmondták, már nagyon várják, 
hogy újra találkozhassanak egymással.

Augusztus 30-án tartottuk ünnepélyes tanévnyitónkat, majd az ezt 
követő napon megtartottuk első osztálykirándulásunkat. A helyszínt isko-
lánk pedagógusa Zámbóné Karsai Dóra biztosította. Kedd délután izga-
tottan gyülekeztünk az iskolánál. Szülők segítségével jutottunk el Boro-
ta-Szentkatára. Hatalmas szabad területen lehetőségünk volt a környék 
növényzetének és állatvilágának felfedezésére, és sok-sok szabad játék-
ra. Aki elfáradt pihenés közben papírsárkányt készíthetett. A szülők pedig 
gondoskodtak az uzsonnáról. Játék közben a gyerekek megismerkedhet-
tek az osztályban tanítókkal is. Dóri nénivel, István bácsival, Judit néni-
vel és Timi nénivel is, aki pedagógiai asszisztensként segíti munkánkat.

Másnap szeptember elsején hivatalosan is megkezdődött az iskola és 
mi már a közös élmények felelevenítésével kezdhettük a napot. 

Köszönöm kollégáimnak és a szülőknek a segítséget, hogy egy élmé-
nyekkel teli iskolakezdésben lehetett részünk.

„Mesék a Zümmögő birodalomból” 
meseíró pályázat a Föld Napja alkalmából

Az Agrárminisz-
térium a 2021. évi 
Föld Napja alkalmá-
ból meseíró pályáza-
tot hirdetett a bepor-
zó rovarokról: óvo-
dások, általános- 
és középiskolások, 
p e d a g ó g u s k é p z ő 
intézmények hallga-
tói és pedagógusok 
(óvodapedagógusok, 
tanítók és tanárok) 
számára.

A pályázat nyerte-
sei, a kiírás szerint, 
díjazásban része-
sülnek, és a bírálók 
által legjobbnak ítélt 
meséket elektronikus 
kiadványban teszik 
közzé.

A pályázatra 903 mese érkezett.
A napokon értesültünk, hogy három Hunyadisunk meséje is bekerült a leg-

jobbak közé, így az ő meséik is megjelennek az online mesekönyvben.
Gratulálunk meseíróinknak!
Pajzer Míra (6.a ) Zümmögő birodalom veszélyben
Dági Attila (8.a) Ökolina a zöld tündér
Raáb Dávid (8.a)  A Zümmögők veszedelmének igaz története

Garami Mária Renáta

Szüreti bemutatkozás

Az idei évben, egy év karanténos kihagyás után, szervezte meg a hagyo-
mányokhoz hűen, a Jánoshalmi Gazdakör az őszi Terménykiállítást, melynek 
most is a Szaki adott otthont.

Kóstolhattunk különféle termelői mézeket és lekvárokat, édes és sava-
nyú gyümölcsöket, diót, mogyorót vagy épp pogácsát és linzert és megannyi 
finomságot, melyeket a termelők kínáltak nekünk. KÖSZÖNJÜK!

Iskolánk diákjai terményekből készített hangulatos kompozíciókkal és 
különböző termények rajzával, osztályok közös alkotásaival gazdagították a 
kiállítás fényét. Ebben az évben, a hagyományoktól eltérően a SZAKI aulá-
jában kaptunk helyet, ahol iskolánk bemutatkozhatott a Szüreti Napok kere-
tén belül. Alsó tagozatos diákjaink az ünnepre sok ötletes remekművet készí-
tettek. Hétfőtől iskolánk folyosóján kiállítást rendeztünk az alkotásokból, mely 
mindenki számára megtekinthető.

A Szüreti Napok színpadára lépett iskolánk képviseletében a 3.a osztály 10 
gyermeke  az „Ültessünk kotlóst„ c. játékos, táncos összeállítással, Nagyné 
Bényi Mária felkészítésében, Rendek Gergő és Prikidánovics Tamás egyéni 
produkcióval és az ADA Trió Lábodi Róbert vezetésével. Dalos Pacsirtáinkat 
Patocskainé Vízvári Klára készítette fel, akik a délelőtti megnyitó műsorban 
is gyönyörűen énekeltek.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által meghirdetett „Érték-él-
mény-egészség megjelenítése közösségi programokban” című, 
TOP-5.3.2-17-bk1-2018-00001 számú projekt keretein belül olyan tárgyak 

tervezése és létrehozása volt 
a cél, 3D digitális technika (3D 
nyomtatás, tervezés) segítségé-
vel, amelyek kifejezik a pályá-
zó diákok kötődését Bács-Kiskun 
megyéhez.

Hét megyei iskola által készí-
tett pályaművek közül intézmé-
nyünk tanulója, 

Dági Attila első helyezést ért el
a „Gépes ballagás” című alko-

tásával.
Az elkészített pályamű a Déli 

ASzC Jánoshalmai Mezőgazda-
sági Technikum, Szakképző Isko-
la és Kollégium több évtizedes 
hagyományát, a minden évben 

megrendezésre kerülő gépes ballagás élményét dolgozta fel, mely az évtize-
dek alatt városunk közös értékévé vált. A kompozícióban megjelenítette Atti-
la a magyarországi traktorgyártást újra indító városi büszkeségünket: a Ren-
ner Traktort is.  

Pályaművét a nyári vakáció alatt, szorgos munkával készítette. A még fel-
nőttek számára is új technológia ((3D nyomtatás, tervezés) elméleti és gya-
korlati alapjait bravúros gyorsasággal sajátította el, köszönhetően jó térlátá-
sának, rendkívüli precizitásának és a munka folyamán nyújtott pozitív hoz-
záállásnak. 

Gratulálunk a megérdemelt sikeréhez!
Zsöllér Ervin – felkészítő tanár

Érdemes volt nyáron készülni
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Nyáron is a Szent Annában

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola az intézménybe járó 
gyermekei számára biztosította azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári nap-
közis táborban vehessenek részt. 

A táborozás 2020. július 5. és 30. között zajlott le négy turnusban. A turnu-
sokban összesen 111 fő vett részt. 

A márciusban kialakult helyzetre való tekintettel a pályázatot nem tudták 
a szokott időben kiírni, ezért ebben az évben mindent rövid idő alatt kellett 
leszervezni. Köszönjük a szülőknek, hogy nagyon rövid határidő alatt is sike-
rült minden dokumentumot összekészíteni egy sikeres pályázathoz. Köszön-
jük továbbá, hogy segítettek nekünk pályázati kötelezettségeinket betartani 
és hozták gyermekeiket a tervezett turnusokra.

Napi 100 forint részvételi biztosíték befizetése mellett a táborok napi négy-
szeri étkezést, kirándulásokat és végtelen sok élményt biztosítottak a tanu-
lók részére.

A táborokat vezető pedagógusok arra törekedtek, hogy a gyermekek egyé-
ni igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve felejthetetlen élményt 
nyújtson, színes, változatos programmal, sok játékkal mozgalmas nyaralást 
és szórakozást biztosítson. 

A tábori programokat főleg alsó tagozatos gyerekek számára hirdettük 
meg, hiszen a kialakult helyzetre való tekintettel igyekeztünk segítséget nyúj-
tani a szülőknek a gyermekek biztonságos elhelyezésében. 

Az étkeztetésben a Csepregi Gastro Food Kft közreműködött, köszönjük 
nekik a finomságokat.

Az első héten résztvevő gyerekeknek a kreativitását igyekeztünk fejlesz-
teni. Játszottak önismereti és közösségépítő játékokat, készítettek éksze-
reket, kitűzőket. Kirándulós napjukat Kerekegyházán a Kerek Kalandpark-
ban töltötték. 

A második héten a kreativitás mellett a természetvédelemre igyekeztünk 
nagyobb hangsúlyt fektetni. Kirándulós napunkat a Tisza-tavi Ökocentrum-
ban töltöttük.

A harmadik héten a kézműveskedések mellett a sport és a játék került elő-
térbe. Mindezeket ötvöztük a Katica Tanyán. Az élmények száma határtalan 
volt, mindenki talált kedvére való játékot: kinek a kiütlek, kinek a csúszdapark, 
kinek a céllövölde, kinek a tutaj volt a kedvence.

Egy szekszárdi kirándulással zártunk a táborainkat, ahol már komolyabb 
túrán és múzeumi foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. 

Minden héten nagy élmény volt, hogy a kirándulós napokon különleges 
helyeken járhattak a gyerekek, és az adott helyen is ebédeltünk.

Hálásak vagyunk az Erzsébet Alapítvány támogatásának, melynek köszön-

hetően ezek a programok megvalósulhattak, hogy voltak megfelelő minőségű 
és mennyiségű alapanyagok és eszközök. 

Minden résztvevő gyermek és pedagógus egyaránt elmondhatja, élmény-
gazdag heteket, remek kalandokat tudhat maga mögött. 

Köszönjük a pedagógusok mellett az intézmény technikai dolgozóinak is, 
hogy minden táborhoz megfelelő hátteret biztosítottak a megvalósításhoz.

„MEGYEI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE
AZ ÉRTÉK-ÉLMÉNY-EGÉSZSÉG MEGJELENÍTÉSE KÖZÖSSÉGI 

PROGRAMOKBAN” CÍMŰ,
TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 KÓDSZÁMÚ PROJEKT KERETEIN 

BELÜL MEGVALÓSULÓ NAPKÖZIS TÁBORT is sikeresnek mondhatjuk. 
Tizenöt gyermek vett részt a Megyei Önkormányzat támogatásának köszön-
hetően ezen a héten iskolánkból. Megismerkedtek hagyományainkkal, érté-
keinkkel, kihalóban lévő szakmákkal. Egy kirándulós napot töltöttek el Baján. 
Ellátogattak a Skanzenba, megnézték a Hajómalom múzeumot és sárkány-
hajóztak a Sugovicán. Hazaindulás előtt, késő délután közösen ebédeltek a 
Sugó parton, ami szintén nagy élmény volt a gyerekek számára.

Köszönjük a támogatást és a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a 
projektben.

Csibetábor

Az EFOP 1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok „Együtt 
könnyebb” pályázat keretein belül, a jánoshalmi Önkormányzat támogatásá-
val, leendő elsőseink augusztus utolsó heteiben részt vehettek a „Csibetá-
borban”.

Az idén már harmadszorra került megrendezésre ez a nagy sikerű prog-
ram, melynek célja, hogy a gyerekek még a tanévkezdés előtt kötetlenebb 
formában megismerkedjenek tanítóikkal, egymással és az iskolával. 

A program sokszínű volt, melyben helyet kaptak közösségépítő játékok, 
dalok, körjátékok, kézműves foglalkozások. 

Vidám hangulatban teltek a hetek, a már majdnem iskolások örömmel kap-
csolódtak be a különféle tevékenységekbe. 

Úgy érezzük, hogy a tábor elérte célját, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
a „Csibék” mondatai:

„Alig várom, hogy igazi iskolás legyek!”
„ Olyan jó volt itt lenni!”

Simityné Mészáros Judit

Nyári élet a Szent Anna Óvodában
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Az idei nyári élet is vidáman, eseménydúsan telt óvodánkban. Vizes 

játékos vetélkedők, ki építi gyorsabban fel a tornyot, ügyességi játékokon 
vehettek rész a gyerekek. Lelkes horgászaink kifogták a medencében lévő 
műanyag kishalakat, gyurmából változatos süteményeket, állatokat formáz-
tak. Színeztek, rajzoltak, akváriumot, nyári varázslufit barkácsoltak. A jól meg-
érdemelt jutalom sem maradhatott el, minden ovis jóízűen fogyasztotta el a 
lehűtött dinnyét és a fagylaltot.

Idén, hogy segítsük a dolgozó szülőket, csak két hétre zártak be óvodánk 
kapui. E két hét alatt az épület belső tereinek teljes körű karbantartása, szépí-
tése történt. 

Kéthetes nyári zárva tartásunk után nagy meglepetés várta a gyermeke-
ket: színes logikai játékokat, twistert, ugróiskolát, színes útkeresőt, hídon 
átkelős betonra festett játékokat fedezhettek fel és vehettek birtokba gyerme-
keink óvodánk udvarán. 

 Szabóné Tettinger Adrienn

Tanévnyitó szentmise

Augusztus 29-én a kilenc órakor kezdődő szentmisén tartotta iskolánk 
ünnepélyes tanévnyitó ünnepségét. Kaszás Eszter igazgató asszony beszé-
dében elmondta, hogy összesen 348 gyermek kezdi meg a Szent Anna Kato-
likus Intézmény keretein belül a tanévet. Beszámolt a nyáron történtekről. 
Iskolánk egész nyáron csupán két hétre volt csendes. Sok szülő a járvány 
miatt szabadságának nagy részét már korábban kivette, így többeknek nem 
volt egyszerű megoldani a nyári szünetben a gyermeke felügyeletét és az 
élménygazdag programok biztosítását. 17 táborral 151 főnek igyekeztünk 
felejthetetlenné tenni a nyarat. Ezek között kicsik és nagyok is megtalálhat-
ták a nekik valót, a nyári napközistől az ottalvósig, a tánctól a festészetig, az 
élménydús erzsébetes nyári napközitől a hagyományőrző regionális program-
ig, Zánkától a Pilisig. Próbáltuk bepótolni azokat az élményeket, amiktől év 
közben a koronavírus megfosztotta gyermekeinket. Tehetséggondozás terü-
letén is eredményes volt a nyár. Jacsóné Szabó Erika és Komáromi Róbert 
azon fáradozott, hogy felkészítse egy nem mindennapi versenyre tanulóinkat, 
Pakó Tamarát, Blahó Zénót, Lengyel Józsefet és Lengyel Györgyöt, akik az 
Országos Tomori Kadét Kupán 8. helyezést értek el. 

Igazgató asszony beszámolt a nyáron történt személyi változásokról is. 
Nevelőtestületünkben új kollégaként üdvözöljük Schindler Gabriellát, aki 
főleg a 2.b és az 1.b  napközis és ének  tanító nénije lesz. Régi-új óraadó-
ként újra köztünk lesz Kiss Hajnalka, aki informatikát fog tanítani a 7-8. évfo-
lyamon. Új hitoktatónk Tápai Péter káplán atya a nyolcadikosok Istenhez 
közeledését segíti, Rajcsics Mihály rendszergazda pedig az informatikai hát-
teret támogatja.

Óvodánkban újra üdvözölhetjük Ruskóné Taskovics Dóra óvodapedagó-
gust, aki a Katicabogár csoportosokról gondoskodik majd. 

Tárgyi feltételeink is fejlődtek a nyár folyamán. A tornacsarnokkal kapcsola-
tos beruházás ugyan sajnos csúszik, de fenntartónk több millió forintot áldo-
zott arra, hogy megújult környezetben kezdhessük el az új tanévet. Három 
tanterem festése és lambériázása mellett az ebédlő redőnyözése is megva-
lósulhatott, így a nagy teljesítményű projektorral és hangszóróval már iga-
zi moziteremmé alakítható. Az óvodánk több helyisége tisztasági festéssel 
szépült, valamint hamarosan új szekrényeket kap az iroda is; a Molnár János 
utcai óvoda melletti ingatlan bontásával pedig helyet teremtettünk egy szép 
új épületnek.

Enesei Péter igazgatóhelyettes és Bányai Orsolya óvodai tagintézményve-
zető szervezési munkájának, a technikai dolgozóknak és a pedagógiai mun-
kát közvetlenül segítőknek hála alaposan fertőtlenített, biztonságos, tiszta, 
rendezett körülmények között fogadhatjuk a gyermekeket az óvodában és 
az iskolában is.

A tanévet személyes jelenléten alapuló nevelő-oktató munkával hagyomá-
nyos módon indítjuk el. Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott útmuta-
tó szerint járunk el a koronavírus elleni védekezésben és a megelőzésben is. 
A jelenlegi szabályozás szerint az iskolában nincs szükség maszkra, lázmé-
résre és a szülők is bejöhetnek az iskolába. A járványhelyzet esetleges válto-

zásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, az aktuális protokoll szerint, lehe-
tőségeinkhez mérten igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni tanulóink 
biztonsága, egészsége érdekében. 

A járványhelyzet sok mindent megtanított nekünk, többek között azt is, 
hogy figyeljünk arra, ami igazán fontos.  Idei jelmondatunk az értékekre irá-
nyítja a figyelmünket: 

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6,21 )
Az idei évben tehát azon leszünk, hogy az értékekre – többek között a hite-

lességre, a rend és a rendszer egységére, az önismeretre, a lelkesedésre, a 
hitélet felpezsdítésére, a közösségi élet segítésére, az összetartásra - fóku-
száljunk a Jóisten segítségével.

Ezt követően igazgatónő köszöntötte az első osztályt kezdő gyermekeket, 
akik a GYEP-es pályázatnak köszönhetően már a csibetáborban elkezdhet-
ték az ismerkedést az iskolával, a tanító nénikkel, osztálytársakkal, és birtok-
ba vehették az egész épületet.

Az üdvözlés és a befogadás jeleként nyolcadikos tanulóinktól megkapták 
nyakkendőiket, amelyeket Menyhárt Sándor plébános atya áldott meg. Ezt 
követően megszentelte elsőseink iskolatáskáját, hogy Isten áldása kísérje új 
tanulóink munkálkodását a következő nyolc évben.

A meghitt pillanatok után Isten segítségében továbbra is bízva, Szent Anna 
közbenjárását kérve igazgatónő megnyitotta a tanévet. 

Buzder Mónika

Országos siker

Iskolánk nyolcadikos tanulókból álló négyfős csapata, a Történyészek 
a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 
által szervezett országos hazafias és honvédelmi versenyen, a Tomori Kadét 
Kupán vett részt.  A megmérettetés kétfordulós volt, online és jelenléti sza-
kaszból állt, az erőpróba teljesítése hetven perces szellemi és fizikai koncent-
rációt igényelt a tanulóktól. Diákjaink a 8. helyen végeztek.

 A csapat tagjai:
Pakó Tamara 8. b, Blahó Zénó, Lengyel József és Lengyel György 8.a osz-

tályos diákok.
Köszönjük Dr. Ádámné Brecska Mária védőnőnek a felkészítésben nyúj-

tott segítségét.
 Jacsóné Szabó Erika és Komáromi Róbert  felkészítők

Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus

2021.09.11-én iskolánk 26 diákja, öt pedagógusa és Szabolcs atya Buda-
pestre zarándokolt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szombati 
eseményeire. A napot közös ebéddel kezdtük a főváros határában, majd a 
buszon, a cél felé Szabolcs atya tartott áhítatot a lelki felkészülés jegyében. A 
Kossuth téren, az Országház előtt gyülekezett a keresztény hívők több tízez-
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res tömege (74 országból regisztráltak), mi is itt foglaltunk helyet. Délután öt 
órakor Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek celebrált szentmisét, 
melynek egy idézete: „A szentek mutatják meg nekünk, hogy hogyan tudjuk 
mai életünkben Krisztus jelenlétét hordozni ezerféle helyzetben, találékony 
és áldozatot vállaló szeretettel”. A mise záró eseményeként átadta a misszi-
ós kereszt kicsinyített másolatát az ecuadori Quito érsekének, mivel a követ-
kező kongresszust ott rendezik.

Ezután meghatározott rendben indult az Oltáriszentség után a gyertyás 
körmenet a Hősök terére. Felemelő érzés volt ennek a hatalmas, békés 
tömegnek a részese lenni, olyan emberekkel, hívőkkel együtt vonulni, akik 
azért jöttek el, hogy tanúságot tegyenek hitükről. A körmenet során hang-
szórókon keresztül rövid elmélkedéseket és imádságokat lehetett hallani – 
magyar és több idegen nyelven is –, és egyházi énekek szóltak. Mikor fel-
csendült az ismert dallam: „Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld 
felett, Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet”, a sok tízezer 
mécses a magasba emelkedett. A Hősök terén a bíboros úr szentségi áldás-
ban részesítette a résztvevőket, ezután hazaindultunk. Életre szóló élmény-
nyel gazdagodtunk.

Enesei Péter

Beszámoló a pápai 
zárószentmiséről

Az 52. Eucharisztikus Kongresszus 
keretében 2021. szeptember 12-én 

Ferenc pápa Magyarországra látogatott. Budapesten a Hősök terén mutat-
ta be a Kongresszus befejezéseként az ünnepélyes zárószentmisét. 

Jánoshalmáról a Szent Anna Katolikus Plébániáról autóbuszt szerveztünk 
erre az eseményre. A jánoshalmi hívekhez csatlakoztak néhányan a rémi plé-
bániáról is. Vasárnap hajnalban indult az autóbusz és 9 órakor az Andrássy 
úton már sikerült a kijelölt szektorunkat elfoglalni.

 A szentmise kezdetéig kulturális programokba kapcsolódtunk be.  
A szentmise kezdete előtt mindannyiunk nagy örömére a pápa nyitott autó-

mobilján végighaladt az Andrássy úton, köszöntötte és áldásban részesítette 
a szentmisére összegyűlt híveket. Nagy örömünkre alig 

4-5 m-re haladt el a szentatya a csoportunk előtt is. Az ünnepi szentmise 
a Hősök terén zajlott, amitől mi távolabb foglaltunk helyet, de az óriáskivetí-
tőkön szépen nyomon lehetett követni a liturgia eseményeit. Az idegennyel-
vű felolvasások és beszédek magyar fordítását egyszerű rádiókon is követ-
hettük. 

A hatalmas tömeg békésen és áhítattal vett részt a szentmisén, és 
mindannyiunk számára nagy élmény volt megtapasztalni az összetartozást 

és a tanúságtételt hitünkről. A szentmise végén lassan, de békésen vissza-
tértünk az autóbuszunkhoz és az esti órákban szerencsésen hazaérkeztünk. 

Bobár András

Szent Anna-nap a 
Szentannásoknak

Iskolánk névadójára emlékezve vidám napot töltöttünk együtt. Az alsóbb 
évfolyamok Szentkatára, az állomás melletti parkba, a Skanzenbe és az 
erdészethez látogattak el, játékos- mozgásos feladatokkal töltötték a napot. 
Köszönjük a szervezést és a szeretetteljes fogadtatást vendéglátóink részé-
ről.

A csapatokba rendeződött felső tagozatosoknak némi agytorna és sok-sok 
megtett kilométer után sikerült a városban elrejtett „kincsek” nyomára bukkan-
ni és a rejtvényeket megfejteni. 

Köszönjük a színvonalas szervezést Gábor bácsinak és Mariann néninek!
Kucsora Bernadett, Szente Mariann

Jánoshalmi Szüreti Napok

Az idei tanévben is részt vett iskolánk a városunkban megrendezett János-
halmi Szüreti Napokon.

A gyermekeink már az azt megelőző napokban bámulatosan kreatív - önál-
ló és osztályszintű - alkotásokat készítettek a terménykiállításra, melyeket 
megtekinthettek a Szakiban az odalátogatók. 

Lelkes pedagóguscsapatunk Kaszás Eszter és Vikor Ágnes vezetésével 
a pénteki napon iskolai bemutatkozó és kézműves sátorral várták a rendez-
vényre látogató lurkókat: kicsiket és nagyokat egyaránt. A leendő elsős taní-
tó nénikkel, Friebertné Radvánszki Ritával és Buzder Mónikával szélforgót 
illetve kitűzőt készíthettek a gyermekek, ügyes kezű felső tagozatos diákjaink 
segítségével arcfestésre, csillámtetoválásra volt lehetősége a látogatóinknak.

Zenekarosaink Mészáros Gábor és Bánfiné Sódar Szilvia felkészítésé-
vel vidám, népi dallamokkal örvendeztették meg a színpadon a közönsé-
get, a 4.a osztályos tanulóink pedig Friebertné Radvánszki Rita felkészíté-
sével a pozsonyi sétatérre repítették néptáncukkal a péntek délutáni műso-
ron megjelenteket.

Bízunk benne, hogy a mi színvonalas programjaink is hozzájárultak a város 
rendezvényének sikerességéhez!

Friebertné Radvánszki Rita
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A máltai csoport a tavalyi iskolatáska akció után az idei tanévkezdést tanszerekkel segítette. 
Augusztusban a templomban meghirdetett pénzadomány gyűjtéséből és a Dél-Alföldi Régiótól 
kapott tanszerekből együttesen 192.000 Ft értekben juttattak el füzeteket, tolltartókat, ceruzákat, 
tollakat, filceket, színezőket, festékeket, rajzlapot,  mappákat, tornazsákot, vonalzót, körzőt, szá-
mológépet mindkét általános iskolába. A tanév első napján átadott tanszereket az osztályfőnökök 
osztják ki a hátrányos helyzetű gyerekek tanszereinek pótlására.

Az idén 11 éves Magya-
rok kenyere-15 millió búza-
szem jótékonysági prog-
ramnak köszönhetően 
hetedik alkalommal vehet-
te át a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportja a magyar gaz-
dák búzafelajánlásának 
egy részét az Imre Zoltán 
Művelődési Központ Nagy-
termében.

Az átadási ünnepsé-
get megtisztelte jelenlété-
vel a „Magyarok Kenyere” 
program védnökei, Jakab 
István Országgyűlés alel-
nöke, a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkeze-
tek Szövetségének elnö-
ke és Bányai Gábor térsé-
günk országgyűlési kép-
viselője. 

Itt volt még számos 
meghívott vendég. 

„Egy kenyéren vagyunk...”

Tanszer támogatásIdősek klubja 
életéből

Készül a kakaós csiga

Készül a pogácsa

Készül a lábatlan tyúk

Itt a virslis roló
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Az ünnepséget hagyományokhoz híven most is a gyerekek tették színe-
sebbé. A katolikus óvodások nagy szeretettel készültek az ünnepségre, hogy 
örömet szerezzenek a résztvevőknek Ez sikerült is Vastaps volt a jutalma a 
Bányai Orsolya és Horváth Andrea óvónők felkészítésében bemutatott palo-
tás táncuknak. 

Büszkék lehetünk, hogy olyan nemzethez tartozunk, ahol az emberek tud-
ják, hogy magyarnak lenni jó, ahol a nemzet kenyerét szétosztják. Mi, itt a 
Bácskában különösen érezzük, hogy „Áldott e föld, áldott e szó"  Erről énekel-
tek a Hunyadis pacsirták. Felkészítőjük Patocskainé Vízvári Klára.

 Farkas László a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács Megyei Szerve-
zetének alelnöke,  a Jánoshalmi Gazdakör Egyesület elnöke büszke magyar 
gazdatársaira, akik nélkül a Magyarok Kenyere program ma nem lenne az 
egész Kárpát-medencét átölelő jelentős kezdeményezés. 

Bányai Gábor térségünk országgyűlési képviselője kiemelte a bácskai táj 
jó termőhelyi adottságait. Hangsúlyozta, hogy a gazdák, akik adakoznak azok 
nem feltétlenül a bőségből adják adományaikat. A 11 éve indult program fejlő-
dését méltatta, hogy a magyar gazdák képesek összeadni, hol a többől, hol a 
kevesebből, a 15 millió búzaszemet segítve ezzel rászoruló ember társaikat. 
A hazánkban és ezen belül a Bácskában termelt búza minőségével kapcso-
latban hangsúlyozta, hogy magyar búzából készülnek a legjobb francia pék-
sütemények. Van mire büszkének lennünk. 

Jakab István az Országgyűlés alelnöke a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetségének elnökét, ünnepi gondolatait előtt hálát adott 

a Jóistennek, hogy ezt a pillanatot megélhette. Itt Jánoshalmán hallhatom, 
annak a barátomnak a gondolatait, akiért mint az imalánc utolsó ragja, köny-
nyes szemmel imádkoztam, hogy még egyszer találkozhassunk. Megadta. 
Megköszönte, hogy újból itt lehetnek és gazdatársai adományát ismét átad-
hatják itt Jánoshalmán. Kiemelte, hogy az elmúlt esztendőben 1100 ton-
na gabona gyűlt össze az anyaországban és a határon túli területeken és a 
diaszpórában. A határainkon túli mennyiségek megközelítették a Magyaror-
szág területén összegyűjtött mennyiséget. Kiemelte, hogy dolgoznunk, küz-
denünk kell azért, hogy 15 millió magyar képes legyen 150 ezer magyarnak, 
emberi értelemben is segíteni, hogy neki is minőségi, emberi életük legyen. 
Az idén valamivel meghaladjuk a tavalyi mennyiséget. Megköszönte minden-
kinek munkáját, aki ebben a programban közreműködött. 

Ezt követően Jakab István adományozó levelet adott át Kiss Györgynének 
a MMSZ Jánoshalmi Csoportja vezetőjének. 

A Jánoshalmán és környékén átadásra kerülő 1200 kg. lisztet Vancsura 
Józsefné, a Felső-Bácskai Műmalom tulajdonosa ajánlotta fel a Szeretetszol-
gálatnak, amely gondoskodik a szétosztásról.

A helyszínen 10 család vehette át az adományt, melyet Mons. Menyhárt 

Sándor plébános, szentelt meg.
A jánoshalmi Máltai csoport vezetője, Kiss Györgyné megköszönte, hogy 

megtisztelték a közösségüket bizalmukkal és rájuk bízták a nemzeti összetar-
tozást jelképező Magyarok kenyere programban összegyűlt adományok egy-
részének eljuttatását a rászoruló családokhoz. Majd helyi termékekből álló 
ajándékcsomagot adott át a vidéki vendégeknek. 

Az ünnepség zárásaként a hazánkért, nemzetünkért szóló imát a résztve-
vők a Hunyadis pacsirtákkal közösen énekelték el. 

ikor

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Jánoshlama Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070
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A Jánoshalma Városi Önkormányzat EFOP 1.4.2-16-2016-00020 azo-
nosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató 
program a gyermekszegénység ellen projekt keretében 2021. szeptem-
ber 21-én Jánoshalmán az Imre Zoltán Művelődési Központban meg-
szervezésre került a „Pályaválasztási nap”, a jánoshalmi járás 7. és 8. 
osztályos tanulói és szülei számára. 

A rendezvényre meghívást kapott a Kiskunhalasi Szakképzési Cent-
rum Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium, a Gandhi Gim-
názium, Kollégium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs, 
a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum, a Déli 
ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kol-
légium, Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szak-
képző Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimná-
zium Kiskunhalas, a Bibó István Gimnázium Kiskunhalas és a Bácsal-
mási Hunyadi János Gimnázium. 
Nagy örömünkre a felkérésünknek minden meghívott középiskola ele-
get tett.  A rendezvényt Czeller Zoltán polgármester Úr nyitotta meg.  A 
megnyitó után a meghívottak bemutatták a saját iskolájukat, képzése-
iket és támogatási rendszerüket. A bemutatkozások után teret biztosí-
tottunk minden intézménynek a személyes információ átadásra a gye-
rekek és szüleik számára, melynek keretében készségesen válaszoltak 
a felmerülő kérdésekre.
A Gyerekesély pályázat „Pályaválasztási nap” programelem célja, hogy 
a szülők és a diákok minél több információhoz jussanak a továbbta-
nulással és iskola választással kapcsolatban, valamint hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a gyerekek képességeinek, érdeklődési körének megfe-
lelő pályát válasszon, és a későbbiekben képes legyen a megváltozott 

körülményekhez megfelelően alkalmazkodni a munka világában. Mind-
ez elérhető számukra a jánoshalmi járásban.
A programon megközelítőleg 100 fő vett részt és reményeink szerint 
programunkkal hatékony segítséget tudtunk nyújtani a gyerekeknek és 
szüleiknek, ennek a fontos döntésnek a meghozatalában.

A programok az EFOP-1.4.2-
16-2016-00020 azonosító-
számú „Együtt könnyebb” 
prevenciós és társa-
dalmi felzárkóz-
tató program a 
gyermeksze-
génység ellen 
projekt kere-
tein belül 
v a l ó s u l t 
meg.

„Pályaválasztási nap 2021”

NYERJ KERÉKPÁRT 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL!

További részletekről érdeklődj az üzletben!
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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.

Stílus Üzlet

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

OKTÓBERI AKCIÓJA
Mécsesek, mécses betétek,  

sírvázák, selyemcsokrok, 
koszorú alapok

széles választékban, 
akciós áron!

Termékei  
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós áron 

minden termékre 
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 

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

Elfeledett 
csicsóka?

A csicsóka a  XVII. században került 
Európába. Ez az Észak Amerikában ősho-
nos növény évelő, gyöktörzsén megvasta-
godott körte alakú gumók fejlődnek. 

Régebben a szegények krumplijának is 
nevezték. Állati takarmánynak és emberi 
tápláléknak egyaránt megfelelő.  Napjaink-
ban ismét felfedezték egészségre gyako-
rolt pozitív hatásait, és egyre többen kere-
sik a téli időszakban.

A gumók sokféleképpen fogyaszthatók. A burgonyához hasonlóan 
leves, főzelék, köret is készülhet belőle. Kevésbé hagyományos módon is 
elkészíthető: felfújt, rakott és töltött étel, saláta. Nyersen is ehetjük, gyü-
mölccsel turmixolva is finom.

Számos előnyös élettani hatása van. A csicsóka gumótermése fehér-
jét (1-1,5%), inulint (14-16%) amely emészthetetlen, vízben oldódó ros-
tanyag, levulint és cukrot tartalmaz. 100g csicsóka egyébként összesen 

1.7g inulint tartalmaz, ami kiemelkedő mennyiség.
A bél baktérium flórájának kedvező befolyásolásával vércukorszint 

csökkentő hatású, mivel a szénhidrátok lebontását és felszívódását 
egyenletessé teszi.  A csicsóka nagy értéke, hogy gumójában található 
szénhidrát nem keményítő formában, hanem inulinként van jelen, ezért a 
cukorbetegségben szenvedők is fogyaszthatják

A csicsókagumónak a burgonyánál 5-6-szor nagyobb a rosttartalma. 
Növeli a jóllakottság érzetet és meggátolja a székrekedés kialakulását. 

Kedvező a biológiai adottsága is, mivel sok ásványi anyag van benne 
(kálium, kalcium, magnézium, foszfor és cink), béta-karotint, B1-B2-vi-
tamint, niacint és C-vitamint is tartalmaz. Aki húsmentesen táplálkozik 
az jó, ha tudja, hogy hatféle esszenciális aminosavat is tartalmaz, ami 
nagyon hasznos lehet a fehérje pótlásban.

Egyetlen hátránya van és ezt ugyanaz az anyag okozza, mint az elő-
nyét. Az inulin. A rostokhoz hasonlóan az inulin is puffaszt, sőt fokozot-
tan puffaszt.

 .
 Faragóné Hován Éva

    Dietetikus

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!

Herczeg Ferencné  
sz.: Csernók Klára élt:  60 évet
Mack Ferencné  
sz.: Kovács Mária élt: 87 évet
Mojzes Mónika élt: 31 évet

Szűcs Béláné  
sz.: Nagy Mária élt: 98 évet
Váczi Vencelné  
sz.: Ságodi Margit élt: 98 évet
Köblös József élt: 63 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

A dietetikus tanácsai



24. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2021. októberSport

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. 
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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

Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,-Ft/db 2196,-Ft / kg

Étolaj CBA 1 l-es 549,- Ft/l
Óriási árukínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat

Hetente bővül zöldség-gyümölcs választékunk! 
 Az akció 2021. október 1-től október 15-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:

Szeptember hónapban (21-ig)

Augusztus hónapban (28-án)

Baróti Ádám Gábor Nagy Georgina Mária

Vőneki Balázs - Kasziba Ágnes
Kisföldi Tamás - Mándics Ildikó 

és további 2 pár, 
akik nem járultak hozzá nevük közléséhez

Ragadics Alexander (Anyja neve:Dági Domi-
nika), Gulyás Noel Anton (A.n.: Kolompár 
Beatrix), Kolompár Adrián (A.n.: Kolompár 
Angelika), Dobos Zsófi (A.n.: Dobos Nikolett). 

Szeptember 5.
Felnőtt megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Bácsalmás – JFC 1:2 (0:0)
Gólszerzőink: Szabó Szilárd, Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző: A mérkőzést mi irá-
nyítottuk, viszont 2:0-után nem kellett volna 
átengedni ellenfelünknek a kezdeményezést.

Szeptember 9.
U-19 bajnoki mérkőzés
Izsák – JFC 1:5 ( 0:2)

Gólszerzőink: Busa Vajk (2), Lippai Gergő, 
Kovács Kristóf, Strobán Dániel
Szabó Kornél edző: Csapatunk jó játékkal biz-
tos győzelmet aratott.

Szeptember 12.
Felnőtt megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Akasztó-JFC 3:0(3:0)
Kellemetlen vereség, rossz játékkal
Florin Nenad vezetőedző: – Rossz napot fog-
tunk ki. Nagyon sajnálom ezt a váratlan vere-
séget.

U-16 bajnoki mérkőzés
Kalocsa – JFC 12:0 (6:0)

Sajnos, a két csapat között jelenleg még nagy 
a tudásbéli különbség. Ez persze nem is csoda, 
hiszen új a csapatunk, életkorban is fiatalabbak 
játékosaink, de majd belejönnek.

Szeptember 17.
U-16 bajnoki mérkőzés

JFC – LUA Baja 1:19 (1:8)
Újabb nagy arányú vereség egy sokkal jobb 
csapattól. 
Gólszerzőnk: Jankovics Dániel.

Szeptember 19.
Felnőtt megyei I. o. bajnoki mérkőzés

JFC – Lajosmizse 2:1 ( 0:0)
Gólszerzőink: Stojanovic Veljko, ill. Rapi Kris-
tóf (öngól)
Florin Nenad vezetőedző:- Sok hibával ját-
szó csapatom egy félidőt elpazarolt a sok hely-
zetkihagyással. A második játékrészben nagy 
fölényben játszottunk, ám a hibák továbbra is 
akadályozták a folyamatos játékunkat.

A JFC csapata a Magyar Kupától búcsúzott , 
miután aug. 29-én Jánoshalmán 6:0-arányú 
vereséget szenvedett az NB III-as Monor csa-
patától.

A legközelebbi hazai bajnoki mérkőzés időpont-
ja: október 3-án lesz. ( JFC – Kecel)

Horváth Mihály  elnök

Zámbó Balázs 
közterület-felügyelő 

Panaszaikat és 
észrevételeiket  

az alábbi 
elérhetőségeken 

várja:
zambobalazs@

janoshalma.hu
+36-30/565-3758

A JFC szeptemberi tudósítása

A Jánoshalmi Szüreti Napok vendége volt városunk szülöt-
te Halász Bence olimpikon., aki az érdeklődőknek dedikált is.

mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
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