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Kedves Újságolvasók!
Hamarosan véget ér az esztendő. A 2021. év nem szűkölködött fel-

adatokban, sok munka áll mögöttünk. Bizonyos, hogy nem minden 
sikerült tökéletesen, de meg kell erősíteni magunkban, hogy a jót, 
amit elkezdtünk, folytatnunk kell a jövőben is.

Megköszönöm minden Munkatársamnak a hivatalokban, az intéz-
ményekben, a mezőgazdaságban, ipari üzemekben, kereskedel-
mi egységekben, a civil szervezetekben, az egyesületekben végzett 
egész évi eredményes munkáját, mindazokat a kezdeményezéseket, 
amivel gazdagították közösségeinket, tovább építették az összetarto-
zás érzését, ami közös létünk alapja, és mozgatórugója.

Kívánok Önöknek áldott, szép Karácsonyi Ünnepeket, és békés, 
boldog Újesztendőt!

Czeller Zoltán
polgármester

Mikor a fehér takaró belepi a tájat, 
Mi az, mit az ember leginkább kívánhat? 
Egészséget, boldogságot, hitet és szerencsét, 
Meghitt pillanatokkal övezett szentestét. 

Ki már elvesztette a karácsonyi csillagot, 
Nézzen az égre fel, talán ott ragyog. 
S ha mégsem találná meg az égen, 
Akkor keresse barátai, szerettei szemében. 

Ha nem hiszel már a mesékben, csak tárd ki a szíved, 
A karácsony szelleme ott lakik még benned. 
Kisgyermekként, tágra nyílt szemekkel, 
Őrizted a fényt gyermeki lelkeddel. 

Tedd félre most a gondot és a bút, 
Mi tegnap bánat volt, mára már csak múlt. 
Hittel és reménnyel teli ünnepeket, 
én így kívánok 
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!

(Vitai Nikoletta: Karácsony táján)

Nagy nap 2021. november 24. Jánoshalma térségi szerepének erő-
sítése a mezőgazdaságban szempontjából  Jánoshalma Városi Önkor-
mányzat sajtónyilvános rendezvényen mutatta be  az Agrárlogisztikai 
központ gyümölcsfeldolgozó üzemét. 

Kovács József alpolgármester köszöntőjében elmondta, hogy a város 
vezetése pályázati forrásból valósította meg a zöldség – és gyümölcs-
feldolgozó üzem létrehozását, ami a térség termőhelyi adottságaira, a  
meglévő szaktudás bázisra építve komoly előrelépést jelent a város éle-
tében.  

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-
1.1.2-16-BK1-2017-00005 azonosító számmal, „Jánoshalma térségi 
szerepének erősítése a mezőgazdaságban” elnevezéssel Jánoshalma 
Városi Önkormányzatának a térség mezőgazdaságának jövőjét érin-
tő egyik legfontosabb fejlesztése kapott zöld utat. A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg. 

►►►folytatás a 2. oldalon

Próbaüzem a 
gyümölcsfeldolgozóban

Minden kedves Olvasónknak áldott 
karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a 

 Jánoshalmi Hunyadi Népe kiadója 
és Szerkesztőbizottsága
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Próbaüzemelés a gyümölcsfeldolgozóban

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról
A közel 250 millió forint európai uniós támogatás és önkormányza-

ti saját forrás segítségével Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érde-
kében fejlesztette az ipari területen lévő üzleti környezetet.   A fejlesztés 
célja, hogy a helyi gazdaságfejlesztéssel is foglalkozó Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat a helyi vállalkozások, őstermelők számára a tevékeny-
ségükhöz szükséges infrastruktúrával rendelkező üzemcsarnokot hoz-
zon létre. A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az új vál-
lalkozások megjelenésével.

A fejlesztés eredményeként 
létrejött egy 400 m2 alapterü-
letű üzemcsarnok, amelyben 
korszerű technológiai gépek 
biztosítják a hatékony zöldség- 
és gyümölcsfeldolgozást. Az 
üzemcsarnokot kivitelező vál-
lalkozás a PIRAMIS TRADE 
BAU KFT, a gyümölcsfeldolgo-
zó gépsor szállítója a DOMA-
KER 2011 Kft.

Kovács József alpolgármes-
ter elmondta továbbá, hogy a 
Széchenyi 2020 Terület - és 
Településfejlesztési Operatív 

Program keretében TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 azonosító számmal, 
„Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán” elnevezéssel Jánoshal-
ma Városi Önkormányzat 658,5 millió forint támogatást nyert hűtőház lét-
rehozására. 

A közel 659 millió forint európai uniós támogatás segítségével János-
halma Városi Önkormányzat erősíteni kívánja a város térségben betöl-
tött mezőgazdasági szerepét. A város vezetése célul tűzte ki a vállalko-
zói környezet fejlesztését. A hűtőház létrehozását pályázati forrásból, 100 
%-os támogatási intenzitás mellett valósítja meg.  

A fejlesztés eredményeként az 5412. számú út melletti iparterületen a 
Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában álló 4565/14. helyrajzi 
számú ingatlanon Agrárlogisztikai Központ jön létre. 

Az ingatlanon 45 x 30 [m] alapterületű, 8,5 [m] ereszmagasságú, 11 
[m] gerincmagasságú, nyeregtetős, könnyű acélváz szerkezetű üzem-
csarnok, hűtőház kerül kialakításra. Az alapterületből 720 m2 a hűtőkam-
ra tér, a manipulációs tér 420 m2-es. Az épület engedélyezési szintű terv-
dokumentációja elkészült, az építési hatóság a hűtőház megépítésére az 
építési engedélyt megadta. A kivitelezési munkálatokat a MODINVEST 
KFT végzi-hangsúlyozta Kovács József alpolgármester

Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője a bemutatón elmond-
ta hogy a jövőben korszerű hűtőház és üzem áll a termelők rendelkezé-
sére, gyümölcseik feldolgozására. A képviselő bízik benne, hogy hama-
rosan az Önök asztalán is ott lehet és megízlelhetik Felső-Bácska gyü-
mölcseinek ízvilágát. Kifejtette, hogy ez a projekt nemcsak Jánoshalmára 
korlátozódik, hanem élvezhetik előnyeit a környező települések gazdái is. 

Hangsúlyozta, hogy ezzel egyúttal pedig új lehetőségek és egy új kor 
kapui nyílnak meg Jánoshalma és térsége agráriuma számára, hisz lesz 

végre egy olyan közösségi tulajdonban levő feldolgozó, ami a sárgaré-
pától, a meggyen és szőlőn át, az almáig, képes lesz egészséges italo-
kat gyártani, kicsiknek és nagyoknak.

Bányai Gábor aláhúzta, a cél nem kisebb, minthogy térségünk, az 
Alsó-Kiskunságtól, a Bácskán át újra képes legyen akár egy millió embert 
is élelmiszerrel ellátni, mint ahogy az régen is volt! 

Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az itt működő gépek mind-
egyike magyar termék. Zárszavában biztatást kért, hogy folytathassák 
ezt a fejlesztést, melynek részként tavaszra várják a hűtőház beüzeme-
lését is, s további fejlesztési lehetőségeket is.

Dr. Mák Kornél a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztve-
vőket. A projekt munkahelyteremtési részének jelentőségét emelete ki   
Gratulált a beruházáshoz és ahhoz, hogy a térség teleülései összefog-
tak, ennek a projektnek a segítségével.  

Német Balázs bácsalmási polgármester a foglakoztatási paktum tevé-
kenységéről arról adott tájékoztatást  Elmondta, hogy munkaerőhiány 
jelei mutatkoznak. Találkoznak olyan munkát keresővel, aki nem talál 
megfelelő állást és találkoznak olyan vállalkozóval, aki nem talál megfele-
lő képzettségű munkaerőt. Tevékenységük során a 392 ember elhelyez-
kedését kísérték figyelemmel a tervezett 300-al szemben. Kérte a jelenlé-
vő foglalkoztatókat, hogy használják ki a paktum adta lehetőségeket még 
két hónapig, mert január végén megszűnik a tevékenységük. 

Őze Péter a gyártó cég ügyvezetője mutatta be a gépeket és eszkö-
zöket, egy részüket működés közben A gyártósoron a bemutató során 
almalevet állítottak elő, amely akár egy évig is eltárolható.      ikor
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Napjainkban az oktatást, szakképzést folyamatos kihívások elé állíthat-
ják olyan nem várt tényezők, mint például a napjainkban zajló COVID-19 
pandémia. Az ilyen és ehhez hasonló események a hagyományos gya-
korlati, tantermi oktatást nehezítik, vagy akár annak elmaradását is ered-
ményezhetik. Az oktatás folytonosságának fenntartásához meg kell vizs-
gálni a rendelkezésre álló lehetőségeket. 

A Szakiban megvalósuló projekt eredményeképpen feltárásra kerül, 
hogyan lehetséges személyes kontaktus nélkül, helyszíntől függetlenül 
biztosítani a legmagasabb szintű gyakorlati képzést a diákok számára 
az ehhez szükséges idő- és energiaráfordítás egyidejű csökkentésével.

Általánosságban elmondható, hogy a tanműhelyben található gép, és 
eszközpark nagy része elavult, kiöregedett. Az iskolának nagyon limitál-
tak a lehetőségei a legújabb technológiákat reprezentáló gépeknek és 
eszközöknek a beszerzését illetően. VR használatával bármilyen gép 
oktatható, és nem jelent akadályt a termékek beszerzésének magas 
beruházási, szervizelési, fenntartási költsége.

A címben feltett kérdésre ad választ az Agrárminisztérium és a  Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat megbízásából elindított K+F projekt, amelyet a 
Pix VR Training Kft nevű magyar startup cég végez. 

A vállalat a virtuális valóságon (VR) alapuló tréningszoftvert fejleszt 
egy bevezető, pilot projekt keretében, a Jánoshalmai Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium számára, amelyet a szakkép-
zés során idéntől használnak a diákok.

 A cég távlati terve, hogy sok szakképző iskola használhasson VR tré-
ning technikát. A virtuális valóság oktatási célú felhasználása Nyugat-Eu-
rópában és az Amerikai Egyesült Államokban nem újdonság, ám hazánk-
ban és a szomszédos országokban még nem elterjedt. 

A megvalósítás lehetőséget biztosít arra, hogy egy gyakorlati csoport 
több tanulója tud egyidejűleg azonos feladatot végrehajtani. A rendelke-
zésre álló erő-és munkagépek száma nem korlátoz, így sokkal hatéko-
nyabbá válik az oktatási folyamat.

A diákok egy speciális szemüveg és két, kézbe vehető kontroller segít-
ségével sajátíthatják el például az ismereteket. Külön előny, hogy a moz-
dulatsorok beépülnek az izommemóriába, így azok a virtuális valóságon 
kívül is reprodukálhatóak. 

A projekt keretében az iskola egy 12 fős tanulócsoport és két okta-
tó számára elegendő – az elkészült programok alapján történő gyakor-
láshoz és ellenőrzéshez szükséges – eszközökhöz jutott, amelyeket a 
további fejlesztések során is alkalmazni tud.

A VR tanterem avatásán Taskovics Péter igazgató elmondta A diák-
jaink lehetőséget kapnak, arra, hogy az ismeretszerzésnek egy teljesen 
új formáját ismerjék meg és biztosítja a munkafolyamatok begyakorlását 
is. Ez egy olyan lehetőség, ami nem helyettesíti ugyan a tényleges mun-
kavégzést, de a digitalizáció bekapcsolásával lehetőséget biztosít arra, 
hogy olyan erő- és munkagépekkel gyakorolhassanak a tanulók amelyek 
a valóságban nem állnának rendelkezésükre. 

Az elkészült tantermet megismerve önök is látni fogják, hogy tényleg 
egy különleges megoldással állunk szemben, ami nem csak egy új esz-
köz az oktatóink kezében, hanem egy olyan megoldás, ami a tanulóink 
számára is egy vonzó tanulási formát jelent.

Taskovics Péter megköszönte az Agrárminisztériumnak, külön 

dr, Nagy István miniszter úrnak, dr. Szinay Attila államtitkár úrnak és 
Juhász Rudolf tanácsadó úrnak, hogy biztosították a fedezetet a meg-

valósításhoz. Köszöne-
tet mondott a Déli Agrár-
képzési Centrum részé-
ről Simonné Szerdai 
Zsuzsanna főigazga-
tó asszonynak és Bálint 
Zoltán kancellár úrnak, 
hogy a jánoshalmi isko-
lát választották a projekt 
helyszínéül. Megköszön-
te továbbá a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Kft 
keretei között működő 
Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat munkatársainak 
munkáját.

A most átadásra kerü-
lő VR tantermet az isko-

la vezetőjeként a náluk végzett szakmai munka elismerésének tekin-
ti. Olyan megerősítésnek, ami fontos ahhoz, hogy a kollégái úgy érez-
zék, nem volt hiábavaló a munkájuk. Náluk nem csak a jelentkezők szá-
ma magas, de tanulóik az országos versenyeken is bizonyítják oktatá-
sunk eredményességét. 

Taskovics Péter kiemelte, hogy egy teljesen ismeretlen, új technológia 
mindig nagy vonzerővel bír. Diákjaink büszkék rá, hogy Magyarországon 
ők az elsők, akik ilyen eszközökön  fognak tanulni. 

Reményének adott hangot, hogy a most átadásra kerülő tanterem még 
inkább kiemeli a jánoshalmi iskolát a többi gépész iskola közül és még az 
eddigieknél is jobb képességű diákok jelentkeznek hozzánk, akik olyan 
készségekkel felvértezve kerülnek ki a munkerőpiacra, amelyek egyre 
fontosabbnak látszanak.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a Pix VR Training Kft ügyve-
zetője szakmai szempontból mutatta be az új tantermet.  A résztvevők 
a valóságban is megtekinthették az új eszközöket, sőt a bátrabbak ki is 
próbálhatták azokat. 

b.s.

Hogyan formálható át a mezőgazdasági 
oktatás és szakképzés?
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Újabb Iparterületi 
ingatlanok értékesítéséről 

döntöttek a képviselők 
10 évvel ezelőtt vajon ki gondolta volna, hogy az üresen álló, Bem József 

nevét viselő egykori honvédségi laktanya helyén álló gaztengerből Jánoshal-
ma város Ipari Területe lesz? Minden bizonnyal kevesen fogadtak volna rá.

Sokan emlékeznek viszont arra, hogy a kérdéses időszakban Czeller Zol-
tán polgármesterhez, az akkori városvezetéshez érkezett már ajánlat, kvázi 
az egész terület megvásárlására. Az ajánlattételt megelőző években János-
halmához kötődő vállalkozás akkor már Bajára tette a székhelyét. Hozzátarto-
zott az igazsághoz az is, hogy a cég rendkívül alacsony árat, jelképes össze-
get kínált a 20 ha-t meghaladó területért, mondván, hogy az önkormányzat a 
későbbiekben az itt majd megtelepedő, és működő vállalkozás által befizetett 
adóbevétellel érje be. 

A város vezetése válaszút előtt állt. A felelős döntéshez sok volt a bizony-
talan tényező. Nem könnyítette meg a dolgot, hogy a kérdéses időszakban 
a terület hivatalos értékbecslő által felbecsült értéke megközelítőleg 80 mil-
lió forint volt. A felkínált filléres ajánlattal jelentős önkormányzati vagyon állt 
szemben. A város akkori vezetése tisztában volt vele, bárhogyan határoznak, 
a döntésnek lesznek ellenzői. Czeller Zoltán vezette Képviselő-testület végül 
úgy döntött, hogy a felkínált ajánlattal nem él, és nem értékesíti a területet.

Nem sokkal ezután megkezdődött az egykori laktanya Önkormányzat általi 
Ipari Területté alakítása. Megtörtént a felparcellázás, minden ingatlanra beve-
zetésre került a víz, a gáz, a szennyvíz, és a villany, elkészült a kerítés, és a 
Főút, ami a Vállalkozók Útja elnevezést kapta. Az első betelepülő vállalkozás 
a Haris Tüzép volt, amely azóta már a környező településeken térségi szin-
tű kereskedést folytat. Itt épült meg az ország első 5 naperőműve között, az 
Önkormányzat Naperőmű Parkja, és itt kapott helyet önkormányzati beruhá-
zásként a 2022-ben átadásra kerülő Gyümölcsfeldolgozó, és a Hűtőház is. 
Pályázati forrásból épült meg egy területen, és hamarosan átadásra kerül a 
Pálinkafőző Üzem is, amit magánvállalkozás fog működtetni. (Tamás Gábor, 
és a jánoshalmi származású Pekk Antal)

Kevesen fogadtak volna arra is, hogy 2021-re az Ipari Területen lévő szin-
te minden önkormányzati ingatlan értékesítésre kerül majd. Pedig mára ez a 
valóság. Közel 10 év alatt a semmiből, napjainkra zömében jánoshalmi vállal-
kozások újabb telephelye, fejlődési lehetőségének színtere lett.

Ebben az évben az Önkormányzat által a helyi és a fiatal vállalkozók 
részére kiírt pályázatra több vállalkozás területvásárlási szándéka érkezett 
be a hivatalba. 

A benyújtott igényeket a szakbizottságok véleményezték, elbírálták, mielőtt 
a Képviselő-testület elé kerültek. A Gidai János által vezetett Fejlesztési 
Tanács után a Malustyik Béla vezette Gazdaságfejlesztési és Városüzemel-
tetési Bizottság, ezt követően Madarász Attila elnökletével a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi Bizottság is napirendre tűzte a pályázati dokumentumokat. A Kép-
viselő-testület döntésében elsősorban azt mérlegelte, hogy miként illeszkedik 
a vállalkozás elképzelése a város közép, és hosszú távú fejlesztési elképze-
lései közé. Kedvező döntések születtek a vállalkozások szempontjából, mivel 
a határozatokban érvényesült a város vezetésének helyi gazdaság élénkíté-
si elképzelése is.

A Jánoshalmi Ipari Területen lévő ingatlanok közül a 4565/23 hrsz-ú ingat-
lanra a pályázatot a jánoshalmi székhelyű Gépész-Partner Kft. nyújtotta be. A 
fiatal vállalkozók számára az Önkormányzat a pályázati lehetőségen keresz-
tül jelentős kedvezményeket tud biztosítani a vállalkozások beindításához, 
megerősödéséhez, fejlődéséhez, ezzel a lehetőséggel élt a pályázó. 

A Képviselő-testület július 13-i ülésén döntött egy, az Ipari Területen 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 használ. A megvásárolt területre tervezi telepíteni a jelen-
leg Kisfaludy utcában lévő telephelyét.

A júliusi Képviselő-testületi ülésen két másik önkormányzati ingatlan is gaz-
dára 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 tulajdonában lévő jános-

halmi 4565/12 hrsz-ú, 12028 m2 beépítetlen területű ingatlanát 6.120.000 
Ft + áfa áron, a 4565/20 hrsz-ú, 14200 m2 telephely besorolású ingatlanát 
8.880.000 FT áron értékesítette. A területek árában Kiss Árpád felé szintén 
kedvezmények kerültek érvényesítésre.

2021. októberben újabb képviselői döntések születtek, melyek szintén helyi 
vállalkozás terjeszkedését tették lehetővé. Jánoshalma Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 15.000.000 Ft vételáron (az ár nem áfa köteles) adta el a 
Jánoshalmi Ipari Területen tulajdonában lévő 4565/17 és 4565/18 hrsz-ú ingat-
lanait a Renner Bt. Jánoshalma Kiserdő tanya 78. sz. alatti vállalkozásnak. 
Az értékesített területeken egykori honvédségi hasznosításban lévő, jelenleg 
romos épületek állnak, melyek bontása hamarosan megkezdődik. Helyükön 
a Renner Bt. 2023-ban a cég új üzemcsarnokának felállítását tűzte ki célul.

A decemberi szám lapzártáig hasznosított, vagy értékesített önkormányzati 
ingatlanok a mellékelt térképen színezéssel kerültek megjelölésre.

A város vezetése segíti a helyi vállalkozások fejlesztését

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt 

Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
készpénzben történő kifizetése 

2021. december 6-től  december 10-ig tart.
December 6-9-ig: 800–1200

                          1300–1500   

December 10-én pénteken: 800–1200

Módunkban áll a bérleti díj kifizetését átutalással is kiegyenlíteni. 
A kifizetés helye:  

Agroprodukt Kft. székhelye: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.
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A kérdésre a választ Czeller Zoltán polgármester úr adta meg.

Czeller Zoltán polgármester: A tavalyihoz hasonlóan, ebben az 
évben is jelentős segítséget tudott nyújtani az Önkormányzat. Nyil-
vánvaló, hogy a legrászorultabbak felé fordultunk, így a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő családokra, a hátrányos, és hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekekre gondoltunk elsősorban. 

A város vezetése a szociális területen dolgozó munkatársak vélemé-
nyét kikérve 2021-ben a járvánnyal összefüggően, 520 gyermek részé-
re biztosított egyszeri támogatást. A rendkívüli helyzetre tekintettel azok 
a családok részesültek az egyszeri támogatásban, akiknek a gyermeke 
2021. november 1. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsággal, illetőleg a hátrányos-, halmozottan hátrányos hely-
zetű minősítéssel rendelkeznek. 

A rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás összege, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyer-
mek számára 15.000Ft, a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű 
minősítéssel rendelkező gyermek számára 20.000Ft volt. 

126 gyermek után kaptak a szülők 15.000Ft-ot, 394 gyermek után 
20.000Ft-ot, összességében 262 családban tudtunk ebben a formá-
ban segítséget nyújtani. 

Jellemzően többgyermekes családokról van szó, tehát pl. 4 gyer-
mek esetén eléri az 60.000-80.000 Ft-ot is egy-egy család támoga-
tása. 

A rendkívüli települési támogatást a szülők, vagy a gyermekek törvé-
nyes képviselői postán kapták meg, de ahová eddig még nem érkezett 
meg, ott is megkapják a következő hetekben.

JANUÁR
A Magyar Kultúra Napja - január 22.

Ebből az alkalomból az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársai 
összeállítást készítettek, amelyben digitálisan bemutatták a jánoshalmi érté-
kek közül az Imre Zoltán emlékszobát és a Helytörténeti Gyűjteményt. Az 
összeállítás ma is megtekinthető a világhálón, az Imre Zoltán Művelődési 
Központ Youtube csatornáján.

A Magyar Kultúra Napjához minden évben társul a könyvtárban a Váro-
si mesemondó verseny. 2021-ben a járványhelyzet miatt ezt nem személyes 
jelenléttel rendeztük meg, hanem Digitális városi mesemondó versenyt hir-
dettünk. A versenyre a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai küldték 
el videóikat. A mesemondások zsűrizése is az internet segítségével történt.

A mesemondók, és a nyertesek a világhálón szintén az Imre Zoltán Műve-
lődési Központ Youtube csatornáján visszanézhetők.

Január 23.

Ezen a szombaton a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. szakácsai vaddisz-
nó pörköltet készítettek ebédre a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szege-
di Tudományegyetem Oktató Kórháza Mobil Járványkórház, Felnőtt Fertőző 

Járványkórház és az oltóponton szombaton is dolgozó orvosainak, ápolóinak. 
A jánoshalmi módon elkészített pörkölt alapanyaga a Jánoshalmi Vadásztár-
saság felajánlásaként érkezett. Az ebédet Czeller Zoltán polgármester úr vit-
te át Kiskunhalasra, amit dr. Szepesvári Szabolcs az intézmény főigazgatója 
vett át. Az Önkormányzat nevében köszönöm a Vadásztársaság felajánlását, 
és a Konyha dolgozóinak a munkáját.

Január 31-én fejezték be a térségünkben kijelölt Szociális Intézmények-
ben élők és szociális munkatársak kampányszerű védőoltását. A Jánoshalmi 
Idősek Otthonába Dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató úr és a Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórház munkatársai jöttek oltani, ahol minden rendben zajlott, 
nem volt egyetlen komoly oltási reakció sem.

FEBRUÁR

A város vezetése Rózsa Csaba jánoshalmi származású vállalkozót bízta 
meg Jánoshalma Város új Honlapjának elkészítésével. A Bácska Gyöngye 
Jánoshalma oldal február elejére készült el. 

Február 2-án Jánoshalma város számára kedvező döntés született, a 
Szekszárdon zajlott egyeztetésen, ahol a térséget Bányai Gábor országy-
gyűlési képviselő képviselte. Az egyeztetés témája az M9-es út nyomvona-
la volt. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Tolna és Somogy megye képviselő-

Milyen segítséget kaptak a családok az Önkormányzattól 2021-ben?

Képes krónika
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inek részvételével megtartott fórumon hozott döntés szerint az út Jánoshal-
ma, Kiskunhalas irányában halad majd.

Jánoshalma Városi Önkormányzat a „Tisztítsuk meg az országot!” pályá-
zat keretében 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Ebből a 
forrásból az Önkormányzat a tulajdonában lévő, az Ipari Területen található 
4565/10 hrsz. ingatlanán illegálisan keletkezett vegyes hulladék összegyűj-
tését, elszállítása történt meg. A feladattal megbízott Gépész Partner Kft 18 
napon keresztül dolgozott a területen, több, mint 1000 m3, túlnyomó részben 
építési, bontási hulladéktól sikerült mentesíteni a területet.

Egész február hónapban a vírushelyzet előírásainak betartása mellett zaj-
lottak a város költségvetési tárgyalásai. Már január elején megkezdődtek 

az egyeztetések a város vezetése és az intézmények, gazdasági társasá-
gok vezetői között. Január 20-tól a képviselők bevonásával, a Polgármeste-
ri Hivatalban folyt a munka. A város 2021. évi költségvetését a hatályos elő-
írásoknak megfelelően február 15-én terjesztette be a Képviselő-testületnek 
Czeller Zoltán polgármester, az elfogadására február végén került sor.

Az enyhe téli időjárás lehetővé tette, hogy februárban megkezdődjön egy 
új épületrész, egy közösségi tér építése a Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont épületéhez. Az építkezésre 100%-os támogatottságú pályázatot nyert 
a város vezetése, amihez nem szükséges lakossági, vagy önkormányza-
ti önrészt hozzátenni.

Február 23-tól a kialakult járványügyi helyzet és a dolgozók betegsége 
miatt bezárt az Önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde. Az önkor-
mányzati Radnóti utcai óvoda ettől a naptól az ügyeleti rendnek megfelelően 
tudta fogadni a gyermekeket. 

MÁRCIUS
A Hunyadi iskola március 1-jétől kezdődően két hétre digitális tanrendre 

tért át, mint ahogyan a város többi iskolája is, rövidebb-hosszabb időre meg-
tette ezt, az egyházi, vagy minisztériumi fenntartói döntéseknek megfelelően, 
továbbá az intézmények vezetői igazodtak az országosan érvényben lévő 
rendelkezésekhez is. A Diákélelmezési Konyha dolgozóinak megbetegedése 
miatt 2021. március 4. naptól az ANTSZ Hatósága a Diákélelmezési Konyhát 
bezárta. Az Önkormányzat a bezárás ideje alatt is biztosította az óvodás és 
iskolás gyermekek számára a déli meleg főétkezést, valamint a tízórait és az 
uzsonnát az ebéddel együtt. Az idősek számára is napi egyszeri meleg étke-
zést biztosított a város vezetése. Ebben a helyzetben a Korzó étterem szaká-
csa és munkatársai nyújtottak segítséget az ebédfőzésben, a kiszállításban 
önkormányzati munkatársak segédkeztek. Március elején pár napra a Város-
házi Gyógyszertár is bezárásra kényszerült.

A Városgazda Kft. munkatársai rendszeresen fertőtlenítették a közterülete-
ket, fokozottan figyeltek a közösségi terek rendjére, és tisztaságára. 

Március elején polgármesteri intézkedésre a jánoshalmi Védőnők bekap-
csolódtak a vírus elleni oltási folyamatba. Telefonon felhívták a lakosokat, 
segítettek a regisztrációban, oltási időpontot egyeztettek. A város vezetése 
ezzel is segíteni kívánta a háziorvosok adminisztrációs munkáját, az oltás 
gördülékenységét a településen. Akik szerettek volna regisztrálni a vírus elle-
ni oltásra, de nincs internet kapcsolatuk, vagy segítséget kértek a regisztrá-
cióban, azok számára az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár mun-
katársai nyújtottak segítséget. 

A városi március 15-i ünnepséget az országosan érvényben lévő intézke-
déseknek megfelelően alakította a város vezetése. A Szt. Anna Templomban 
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ünnepi szentmise került megtartásra, de a koszorúk elhelyezésére nem szer-
veztek közösségi összejövetelt, a nap folyamán mindenki egyénileg tiszteleg-
hetett a Hősök emléke előtt a városi emlékműnél. 

ÁPRILIS

A Húsvéti ünnepek előtt az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársai 
felhívására tojásfa díszítés kezdődött a Főtéren. Az óvodás csoportok, és a 
kezdeményezésbe szép számmal bekapcsolódott családok által tojásokkal 
díszbe öltöztetett fa az ünnep kezdetére elkészült, és igazán szép lett. 

Április hónapban a „Tisztítsuk meg az országot!” pályázat keretében még 
egy önkormányzati terület kitakarítása történt meg, a Gépész Partner Kft. 
munkálatai nyomán, a Móricz Zsigmond utcában illegálisan lerakott, -szemet, 
és orrot nem gyönyörködtető – több tonnányi építési és kommunális törme-
léktől szabadult meg a város. 

Befejeződtek a Petőfi utcai egykori bölcsőde bontási munkálatai. Az Önkor-
mányzat ezzel egy időben kiírta az építési munkákra vonatkozó közbeszer-
zést, aminek keretében a kivitelező került kiválasztására.

MÁJUS

Május hónapra a MÁV vezetőségével való hosszas egyeztetések után 
városunk Vasútállomásának személyi bejárója lényegesen megváltozott. Az 
addig bejárónak használt sáros úton megközelíthető nagykaput lezárták, és 
az épület délnyugati oldalán egy kiskapus bejárót építettek ki. Elkészült egy 
zúzottköves környezetben lévő térkővel ellátott járda, melyen keresztül az 
utasok a peronra jutnak. A járda mellé később megvilágított kerékpártáro-
lót telepítettek le.

A hónap végén megkezdődött a Dózsa György utca Hajós felé haladó sza-
kaszának felújítása. A Magyar Közút kezelésében lévő 5312-es számú út a 
Bajai úti kereszteződéstől a Mentőállomásig tartó szakaszon új aszfaltburko-
latot kapott, ezzel párhuzamosan a szegélyezés, a csapadékvíz elvezetés, 
és a kapubejárók szintezése is megtörtént. A kivitelezés szeptember hónap-
ban ért véget.

Az Önkormányzat megbízásából a Városgazda Kft. munkatársai megkezd-
ték az önkormányzati tulajdonú utak kátyúzását. Elsősorban azokon a helye-
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dálkodási Osztályára lakossági bejelentés érkezett.

JÚNIUS

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján Mons. Menyhárt Sándor 
plébános úr szentmisét mutatott be a Magyar Hazáért, a szentbeszédben 
Tomaskovity Szabolcs diakónus úr megemlékezett a 101 évvel ezelőtti Tria-
noni békediktátum szomorú eseményeiről. A megemlékezők koszorúkat, virá-
gokat, mécseseket helyeztek el a Béke-téri Szent István szobornál. 

Június 14-én Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, a febru-
ár végén kezdődő, hosszan tartó Covidos betegség után, kórházba kerülését 
követő 111 napon elhagyta a Szegedi klinikát, és megkezdte a rehabilitációs 
kezeléseket. A képviselő gyógyulásáért betegségének hónapokig tartó ideje 
alatt több tízezren imádkoztak helyben, és az országban. Bányai Gábor ma 
már újra dolgozik, folytatja a térség településeiért végzett munkáját.

Június 16-án délutánra a város vezetése Partnerségi Fórumot hívott 
össze, melynek során módosításra került a város Településfejlesztési Straté-
giája. A feladat elvégzésével az Önkormányzat a HROD Közösségi Gazda-
ság-és Társadalomfejlesztési Központ munkatársait bízta meg, akik előadó-
ként voltak jelen az eseményen. A fórumra meghívást kaptak az Önkormány-
zat Képviselő-testületének tagjai, az intézmények vezetői, és a civil szerve-
zetek képviselői. A város fejlesztési terveinek elfogadása szempontjából fon-

tos dokumentum tartalma a közeljövőben teljesen megújításra kerül, beépül-
nek a rövid, közép, és hosszú távú új fejlesztési elképzelések.

Június a Jánoshalmi Napok rendezvénysorozat megrendezésének hónap-
ja, ebben az évben azonban a tavalyi évhez hasonlóan, a vírushelyzetre való 
tekintettel elmaradt az ünneplés. 

JÚLIUS

Július 4-én Mons. Menyhárt Sándor plébános úr pappá szentelésének 30. évfordulóját 
ünnepelte. Az egyházközség nevében Malustyik Béla az egyházközségi képviselő-testület 
világi elnöke, önkormányzati képviselő, és felesége, dr. Király Ibolya egyházközségi képvi-
selő asszony köszöntötték az ünnepeltet. Az egyházi események között kiemelkedett, hogy 
Tomaskovity Szabolcs személyében ismét új misés papja lett Jánoshalmának. A Szt. Anna 
napi búcsút dr. Bábel Balázs érsek celebrálta a helyi hagyományokkal szakítva, Anna nap 
előtti vasárnapon, július 25-én.

A Zsinagóga adott otthont annak a - hagyományosan július első vasárnapján megtartott 
- megemlékezésnek, amelynek keretében a jelenlévők nem csak zsidó emberekre, hanem 
minden magyar emberre emlékeztek, aki vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, identitása 
vagy meggyőződése miatt a holokauszt áldozata volt.
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Jó ütemben haladtak a Dózsa Gy. utca felújítási munkálatai. A kivitelező Duna Aszfalt Kft. 
munkatársai a szegélyek, kocsibejárók javítása közben, az ingatlanokról történő ki- és behaj-
tás időleges akadályoztatásáról a postaládákba bedobott tájékoztatókon értesítették az érin-
tett lakókat.

Lezárult a Petőfi utcában tervezett Bölcsőde építésének közbeszerzési eljárása, amit az 
Önkormányzat a kivitelező kiválasztására írt ki. A nyertes, a jánoshalmi székhelyű Piramis 
Trade Bau Kft. lett. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került.

AUGUSZTUS

Augusztusban folytatódott az Önkormányzat Városi Járdaépítési Programja, melynek 
keretében a város több pontján, a Téglagyár, a Dózsa György, a Kélesi, a Jókai, és a Rákó-

czi utcákban készültek új járdaszakaszok. Pályázati forrást sikerült elnyerni a járdák építé-
séhez, amihez az Önkormányzat az érintett lakosoktól önrész befizetést ezúttal sem kért.

Hosszan tar-
tó kánikulai idő-
járás uralta az 
augusztust. Jól 
bírta a hőséget a 
város főterét díszí-
tő virág kompozí-
ció, amit a Város-
gazda Kft. munka-
társai állítottak fel. 
Az arra járóknak 
kellemes enyhülést 
nyújtott a templom 
előtt üzembe helye-
zett párakapu.

Augusztusban az Jánoshalmi Gondviselés Háza Idősek Otthona lakói felvették a harma-
dik védőoltást is.

A város Főterén megrendezett augusztus 20-i ünnepség keretében kerültek átadásra a 
városi kitüntető címek. Menyhárt Sándor kanonok plébánost választotta a város díszpolgá-
rának a jánoshalmi képviselő-testület. A város vezetése Jánoshalma Díszpolgára posztu-
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musz kitüntető címmel ismerte el Somogyiné Sági Piroska néhai iskolaigazgató több évtize-
des kimagasló pedagógusi munkáját is. Az elismerést a Somogyi család képviselői vették át. 

Jánoshalma Város Egészségügyéért kitüntető címet kapott dr. Horváth Endre, a jános-
halmi járóbeteg-szakellátás működtetésében, fejlesztésében végzett lelkiismeretes munkája 
elismeréséül. (Az elismerést a díjazott a városi Semmelweis napon vette át.)

Jánoshalma Város Szociális munkáért kitüntető címet adományozott a képviselőtestület 
Czellerné Ádám Mária részére, Jánoshalma szűkebb és tágabb környezete szociális felada-
tainak segítésében végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül. Az elismerést Kiss György-
től, az önkormányzat szociális bizottságának elnökétől vette át.

Czeller Zoltán polgármester 50 év Jánoshalma Városért emlékplakettet adományozott a 

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek, amelyet Györgypál Csaba nyugállományú hon-
véd alezredes az egyesület elnöke vett át.

Az ünnepi műsor folytatásában a városunkban megrendezett III. Néptánc Tehetséggondo-
zó Táborban résztvevő testvér települések, Topolya, Temerin és Szenttamás hagyományőr-
ző tánccsoportjai léptek színpadra.

Ebben a hónapban írta alá Czeller Zoltán polgármester a Béke-téri Park felújítására vonat-
kozó kivitelezői szerződést. Az eddig is gyönyörű városi park az elkészült tervek szerint még 
szebb lesz. Új futófelület, öntözött pázsit, virágos kertek, és egy kis tó is díszíti majd. A kivi-
telező az isaszegi székhelyű Everling Kft lesz, melynek ügyvezetője Everling Balázs. Amint a 
beruházáshoz szükséges teljes pályázati támogatás megérkezik az Önkormányzat számlá-
jára, megkezdődnek a munkálatok. 

80 évvel ezelőtt, 1941. augusztus 15-én Jánoshalma közössége Ereklyés Országzászlót 
ajánlott fel Temerin községnek. Így kezdődött a két település kapcsolata. A zászló átadás mel-
lett ugyanakkor, a jánoshalmiak segítő jobbot nyújtottak a szükségben lévő Temerinben élő 
magyar közösségnek. Az azóta eltelt évtizedekben a két település lakói, közösségei ápolják 
a kapcsolatot, elsősorban kulturális, oktatási, mezőgazdasági kapcsolatok terén, de az utób-
bi időszakban közös fejlesztéseket is megvalósítottak. 

Augusztus 26-án Jánoshalmára látogatott Temerin polgármestere Mladen Zec, és Pász-
tor Róbert a Képviselő-testület elnöke. A két város polgármestere megújította a települések 
közötti Testvérvárosi Szerződést, amelyben a további gyümölcsöző együttműködés mellett 
kötelezték el magukat.
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SZEPTEMBER

A tanévnyitó ünnepségen került átadásra a megújult Hunyadi általános iskola. Az intéz-
mény egy új kétszintes épületszárnnyal bővült, ahol komplex természettudományi laborcent-
rum, fiú és lány technika termek, új öltözők és új vizesblokkok várják a gyerekeket. Az intéz-
mény egy lift beépítésével akadálymentessé vált. Az iskolaépület egy másik szárnyához 
épült egy 400 m2-es közösségi tér könyvtári olvasósarokkal, az udvaron pedig egy 90 m2-es 
szabadidőpark került kialakításra sulifitnesz eszközökkel és új kültéri játékokkal felszerelve. 
A beruházásnak köszönhetően új taneszközök, informatikai eszközök, barkács, konyhai és 
sporteszközök, valamint megújult bútorzat emeli az oktatás színvonalát. Az eseményre váro-
sunkba látogatott Maruzsa Zoltán államtitkár úr.

Egy kisebb küldöttség élén Czeller Zoltán polgármester látogatást tett a dél-Bácskai 
Szenttamás községben, ahol a település katolikus közösségének búcsúján vettek részt. Ez 
alkalomból Radivoj Debeljacki polgármester úrral megújították a településeinek között 20 éve 
fennálló testvérvárosi szerződést.

Szeptember 17-18-án került 
megrendezésre a Jánoshalmi 
Szüreti Napok rendezvényso-
rozat, amely a júniusban elma-
radt Jánoshalmi Napokat pótol-
ta, ugyanakkor a hagyományos 
szüreti Gazdakör által szerve-
zett szakmai fórumoknak, és 
termény kiállításnak, vmint. a 
Mezőgazdasági Szakiskola 
által szervezett Töltöttkáposzta 
főző versenynek is helyet adott. 
A színvonalasan megrendezett 
két napos ünnepre meghívást 
kaptak Jánoshalma délvidéki 
testvértelepüléseinek delegáci-
ói, a temerini, a topolyai, és a 
szenttamási küldöttség is eljött. 

A hónap egyházi eseményei közé tartozott, hogy Tomaskovity Szabolcs atya Rómába uta-
zott, ott folytatja a tanulmányait, ezért káplán társával, Bese Gergő atyával bemutatott szent-
misében elbúcsúzott a jánoshalmi hívektől. Gergő atyát augusztus elsejével Tass, Dunave-
cse és Szalkszentmárton plébánosává nevezték ki, a búcsú misére azonban visszautazott 
Jánoshalmára.
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Szeptember 22-én a 15 millió búzaszem Magyarok Kenyere átadó Ünnepség megrende-

zésére került sor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja szervezésében. A 
rendezvény kapcsán a város vendége volt Jakab István az Országgyűlés alelnöke.

OKTÓBER

A hónap legrangosabb eseménye volt az Őszi Hacacáré rendezvénysorozat keretében 
megtartott nagykoncert, ahol a város Főterén a Bagossy Brothers Company zenekar lépett 
fel óriási közönségsikerrel. 

Új elárusító pavilonokat kerültek a Városi Piacra. A helyi termelőket, a helyi termékek érté-
kesítését segítette a város vezetése azzal, hogy növekedett a fedett elárusító helyek száma.

Az október 6-i Aradi Vértanúk emléknapjára szervezett megemlékezés csendes kere-
tek között zajlott, kevés résztvevővel. Az október 23-i ünnepi műsorban azonban fellépett a 
35 éves fennállását ünneplő „Fölszállott a Páva” vetélkedő kategória győztes topolyai Cir-
kalom táncegyüttes, és a Fokos zenekar, amelynek megrendezése így rendkívül színvona-
lasra sikerült.

Október 28-án megkezdődött a Kiskunhalas-Baja, Mélykút-Hajós utak kereszteződésben 
a közlekedési lámpák felszerelése. A lakosság részéről felmerülő igényt kielégítve, a város 
vezetésének kezdeményezésére elindult munkálatok kivitelezését a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., mint az út tulajdonosa felügyeli. A tervek szerint ebben az évben befejeződnek a munká-
latok, és ezután a csomópont lámpás kereszteződésként funkcionál.

NOVEMBER

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Országfásítási Programban 30 db fát nyert a város. 
2021. november 11-én a SZAKI tanulói Maráczi Mónika tanárnő vezetésével és az Erdészet 
munkatársainak irányításával ültették el a Rákóczi utcán hiányzó fák helyére, és az Ország-
zászló parkban. 

Az Egészségügyi Központ parkolójában a város vezetése Covid betegek szűrésére/oltá-
sára alkalmas mobil konténert állított fel. A konténert a székesfehérvári székhelyű Continest 
Technologies Zrt Igazgatósága, közöttük a jánoshalmi származású Kovács Éva Szervezési 
Igazgató Asszony térítésmentesen bocsátotta a város rendelkezésére. Fenyvesi Máté jános-
halmi vállalkozó Szentendréről szállította Jánoshalmára a konténert.



13. 2021. december

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEKözéleti hírek
Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy Jánoshal-
ma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők munka- és pihe-
nőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a mun-
káltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzés-
ről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján, a 138/2021.(IX.23.) Kt. 
számú határozattal Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalában

2021. december 11. napjára, 
2021. december 23. napjára, valamint a 
2021. december 27-31. között
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.
Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási időpont: 2022. janu-

ár 03. (hétfő) 8.30-12.00 13.00-16.00 óra.
Sürgős és halaszthatatlan (haláleset bekövetkezése) anyakönyvi ügyin-

tézés miatt hívható telefonszám: +3630/6395331

A HÁZIORVOSOK 
KÖZLEMÉNYE

Sajnálatos módon az elmúlt hetekben Jánoshalmán is egy-
re többen fertőződtek és betegedtek meg a Covid-19 negye-
dik hulláma során. Így rendelőinkben is napi szinten szűrünk ki 
a légúti fertőzéssel érkezők közül gyorsteszteléssel Covid-19 
fertőzötteket.

Ennek okán szeretnénk elérni, hogy a háziorvosi rendelésen 
a fertőzésre gyanús betegeink ne találkozzanak az egyéb meg-
betegedéssel jövő vagy éppen oltásra érkező, vélhetően nem 
covidos személyekkel.

Polgármester Úr segítségével az épület melletti parkoló terü-
letére sikerült egy szűrőkonténert telepíteni, ahol a légúti fer-
tőzéssel hozzánk fordulók szűrővizsgálatát az illető háziorvo-
sa el tudja végezni.

Kérjük tehát kedves betegeinket, hogy aki légúti fertőzés 
(láz, nátha, torokfájás, köhögés, levertség stb.) tüneteit észle-
li magán, telefonon egyeztessen háziorvosával a szűrés lehe-
tőségéről, illetve az egyéb további teendőkről, és az épületbe 
ne lépjen be!

A háziorvossal megbeszélt időpontban történik majd szűrése 
az épület melletti konténerben, majd annak eredményétől füg-
gően döntenek a további teendőkről.

Kérjük Önöket, hogy tegyenek meg mindent saját és ember-
társaik érdekében a járvány negyedik hullámának megfékezé-
sére! Odafigyeléssel, zárt terekben maszkviseléssel, kézfertőt-
lenítő használatával, megfelelő távolságtartással és elsősor-
ban a védőoltások felvételével vigyázzunk egymásra!

Dr. Mikó Attila
háziorvos

Sajtóközlemény

GYEREKESÉLY PROGRAMOK 
INTRASTRUKTURÁLIS 

HÁTTERE JÁNOSHALMÁN

2021/10/27
Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi 

Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mint konzorciumi 
partner az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infra-
strukturális háttere” elnevezésű projekt keretében 99,61 millió forint 
100%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. A 
beruházás Jánoshalmán valósult meg. 

A fejlesztés célja és eredménye:
1. A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú 

Non-profit Kft. épületének bővítése ifjúsági közösségi térrel
2. A Védőnői Szolgálat várójának és orvosi szobájának átalakítása 
3. A Közösségi Ház (Jánoshalma Orczy u. 110.) fűtési rendszeré-

nek korszerűsítése, nyílászáró csere, külső szigetelés, kisebb 
tetőjavítás és sportudvar kialakítás

4. Eszközbeszerzések
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2019.04.01.
A projekt megvalósulásának záró időpontja: 2021.10.27.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg
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Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület készül a 30 éves születésnap-
jára 2022 március 14-én. Az eltelt időszakban a korona vírus megjelené-
se számos kihívás elé állította egyesületünket. A tavalyi évi programjain-
kat el kellet halasztani 2021-re. 

A járvány enyhülése lehetőséget teremtett, hogy a nyáron behozzuk az 
elmaradást. Június 22-27 között sikerült megszervezni a XIV. művészte-
lepet „Ügyes kezek” néven, melyen a jánoshalmi fiatal tehetségek mel-
let Temerinből és Szenttamásról érkeztek fiatalok. A program tevékenysé-
gei gazdagították a résztvevők tudását, a jó hangulat segítette a barátsá-

gok kialakulását és a testvérvárosi kapcsolatok erősítését. 27-én a Szent 
Anna Katolikus Iskola udvarán rendeztük meg a művész tábor zárását 
egy kiállítás keretében, ahol megköszöntük a résztvevőknek és segítők-
nek a közreműködést és a program védnökeinek Bányai Gábornak és 
Czeller Zoltánnak, akiket a tábor lakói egy-egy alkotással ajándékoztak 
meg. Külön köszönet jár Sipos Lóránt festőművésznek, aki részt vett a 
program idején a résztvevők oktatásában, a tapasztalatok átadásában. A 
résztvevők emléklapot kaptak „Bácska csillagai” néven

A második programunk a nép-
tánc tehetséggondozó táborunk, 
melyet második alkalommal 
szerveztük meg. A vírus helyzet 
miatt két részletben sikerült. Az 
eső részt 2020 júliusában Topo-
lyán szerveztük, a második részt 
2021 június 25-27 között János-
halmán. A záró ünnepséget a 
vírus helyzetre való tekintettel a 
szabadtéren tartottunk, a Szent 
Anna Katolikus Iskola udvarán 
levő színpadon. A tehetséggon-

dozó táborban részt vettek Temerinből, Szenttamásról és Topolyáról kivá-
lasztott tehetséges fiatalok. Ezúton köszönetet mondunk Savelin László-
nak és Savelin Zellei Zsuzsannának a szakmai munkájukért 

Közös út 2021
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A néptánctábor zárását egyben tartottuk meg a VII. néptánc találkozó-

val, melyet a többszöri elhalasztás után sikerült 2021 június 27-én meg-
szervezni a Szent Anna Katolikus Iskola udvarán levő színpadon. A talál-
kozón részt vettek Topolyáról, Törökkanizsáról, Mélykútról néptáncs-
csoportok. A zenét a Fokos zenekar szolgáltatta Óbecséről. A program 
nagyon sikeres volt, melyen közel 100 fiatal vett részt. 

Augusztus 16-20 között sike-
rült megszervezni a III tehetség-
gondozó néptánc tábort Savelin 
László topolyai táncoktató veze-
tésével. A táborzáró ünnepsé-
get az augusztus 20-án Nemzeti 
ünnepünk alkalmával szerveztük 
a Jánoshalma városi ünnepség 
keretében. A táncosok előadásán 
kívül külön színfoltot adott a ren-
dezvénynek Dudás Kata Topo-
lyáról érkezett népdal énekes 
előadása, valamint a „Berbence” 
zenekar Temerinből. A tábor lakok 
megérdemelten vették át a „Bács-
ka Csillaga” emléklapot. 

2021 augusztus 20-án szerveztünk egy népdal bemutatót egybekötve 
az „Ügyes kezek” című kiállítással az Imre Zoltán Művelődési központ-
ban. A tárlaton bemutattuk az egyesület idei és az előző művésztelepek 
munkáit. A kiállítást Czeller Zoltán polgármester úr nyitotta meg. Beszé-
dében kiemelte az Erdélyi Hagyományokért Egyesület eredményes mun-
káját Jánoshalma testvér településein működő magyar civil szervezetek-
kel. Egy eredményes közös út alakult ki. Kiemelte, hogy Topolyával közel 
25 éves kapcsolatot ápolnak. A közös út eredménye a Bácska Csillaga 
Civil Hálózat megalakulása, mely keretében tervezik a közös programo-
kat, mely alapját képezi a nemzeti összetartozásnak.

Az év utolsó közös programja 2021. december 11-én Topolyán meg-
rendezésre kerülő Kodály Zoltán emlékére szervezett népdal vetélkedő, 
melyre hívjuk a népdal szeretőket (résztvevőket és nézőket).

Említésre méltó az egyesületünk jó kapcsolata Topolyával a Kodály 
Zoltán Magyar Művelődési Központtal.

Köszönetet mondunk a magyar kormány által biztosított lehetősége-
kért, a Nemzeti Civil Alap és a Csoóri Sándor Alap által kiírt pályázato-
kon keresztül elnyert támogatásokért. 

Bajkó Károly
Erdélyi Hagyományokért Egyesület
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Járási Hivatal hírei

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

Közzététel: 2021.11.17. 

Munkakör Iskolai végzettség Cég  
megnevezése Munkavégzés Munkabér

Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola FER-ER Kft. Jánoshalma+ vidék megegyezés szerint
Termelésirányító Gimnázium, szakközépiskola, 

technikum, főiskola FER-ER Kft. Jánoshalma+ vidék megegyezés szerint

Ablakgyártó és szerelő Szakiskola, szakmunkásképző,  
szakközépiskola, technikum

Univermetál 
Plusz Kft. Mélykút 219.000, - Ft - 

Targoncavezető Általános iskola, szakmunkásképző KEFAG Zrt. Jánoshalma 240.600 – 270.600, - Ft
Mezőgazdasági és ipari gép karbantartója, javítója Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 220.000 – 300.000, - Ft
Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 230.000, -Ft
Fafeldolgozó gép kezelője és  
gyártósor mellett dolgozó Általános iskola KEFAG Zrt. Jánoshalma 195.500 – 218.000, -Ft

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.

Így kerülhetjük el, 
hogy a tűzoltókkal 

töltsük a karácsonyt
Télen naponta átlagosan harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez 

karácsonykor akár a negyvenet is eléri. Szenteste és karácsony mindkét 
napján ugyanúgy, mint az évben bármikor csaknem kétezer tűzoltó van 
szolgálatban mintegy ötszáz járművel. Azonban nem elég az, ha csak a 
tűzoltók gondoskodnak a biztonságos ünneplésről, mindenkinek körülte-
kintőnek kell lennie. Aki az alábbi tanácsokat megfogadja, biztosan nem 
kell, hogy „vendégül” lássa a tűzoltókat az ünnepek alatt.

A legtöbb karácsonyi tüzet gyertyák, mécsesek okozzák. Idén már több 
adventi koszorú és hangulatgyertya okozott nagyobb lakástüzet. Ha nincs 
a gyertya alatt tűzálló alátét, amint csonkig ég a gyertya, lángra kap a 
koszorú is. Inkább ne is gyújtsuk meg a gyertyákat, ha nincs alattuk alátét.

A gyertyák és az adventi koszorú közelében ne legyen semmilyen 
éghető anyag, ami meggyulladhat.

Változás az álláshirdetéssel, 
munkaerőigény bejelentésével 

kapcsolatban
Tisztelt Munkáltatók! 
2021. november 5. napjával új munkaerőigény bejelentőlap formátum 

került bevezetésre az állásbejelentésekhez.
 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat díjmentes álláshirdetési lehetősé-

get biztosítanak valamennyi Magyarországon munkát ajánló foglalkoztató 
számára, amelyet a https://vmp.munka.hu oldalon és a https://epapir.gov.
hu szolgáltatáson keresztül lehet megtenni.

A benyújtás részletei, valamint a foglalkoztató adatlap és a munkaerőigény 
bejelentőlap elektronikus formában kitölthető formanyomtatványa a 

https://nfsz.munka.hu/cikk/586/Tajekoztato_allashirdetessel_munkaeroigeny_
bejelentesevel_kapcsolatban oldalon érhető el.

Az álláshirdetéssel, munkaerőigény bejelentéssel kapcsolatos ügyintézéshez 
az érintett járási hivatalok elérhetőségén  tájékozódhat.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, nfsz.munka.hu)
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Kötelező a maszkviselés 

a kormányablakokban

2021. november 15-től, azaz hétfőtől valamennyi kormá-
nyablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton mindenki-
nek – ügyfeleknek és ügyintézőknek is – kötelező a szájat 
és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Az intézkedés célja az emberek egészségének megóvása, a koronaví-
rus terjedésének csökkentése.

(kormanyhivatal.hu)

Munkatapasztalat szerzést elősegítő 
támogatás munkáltatóknak

A kormány újabb segítségként szeptember 15-től kiegészítette a Vál-
lalkozások munkaerő támogatása című programot a Munkatapasztalat 
szerzést elősegítő támogatással. Ezt akkor kaphat a munkaadó, ha ala-
csony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony kere-
tében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunka-
időben és vállalja, hogy elősegíti a munkavállaló támogatás nélküli kép-
zését. A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt 
személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal fog-
lalkoztatási osztályához kell benyújtani.

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

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az álla-
mi foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti, vagy legalább 1 hónap-
ja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A 
támogatás folyósítási időtartama 6 hónap lehet, mértéke pedig a foglal-
koztatót terhelő bérköltség fele, de teljes munkaidős foglakoztatás ese-
tén legfeljebb 100 ezer forint havonta.

A támogatás további feltételeit a Vállalkozások munkaerő támogatása - Hir-
detményben 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)

Soha ne hagyjuk magára az égő gyertyákat, mielőtt kimegyünk a szo-
bából, fújjuk el.

Ha gyenge minőségű, piacon, aluljáróban, csomagtartóból vásárolt 
fényfüzérünk van otthon, inkább ne használjuk.

Ha kint dekorálunk égősorral, csak kültéri fényfüzért tegyünk ki, mert 
áramütés és tűz is lehet belőle. Bent a lakásban már használhatunk bel-
téri és kültéri fényfüzért is.

A fényfüzér vezetéke ne kerüljön bútorok lába alá, mert megtörik, kidör-
zsölődik és zárlat miatt tüzet okozhat.

Ha a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító eldeformálódott, meg-
tört, megolvadt, ne használjuk, hiszen csak idő kérdése, hogy mikor fog 
tüzet okozni.

Éjszakára húzzuk ki a fényfüzért a konnektorból.
A karácsonyfára bármilyen szép is, soha ne tegyünk égő gyertyát, vagy 

csillagszórót. A november végén kivágott karácsonyfa a fűtött lakásban 
már annyira kiszáradt, hogy pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a 
karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem kell hozzá egy perc és már a 
csúcsdísz is lángolni fog.

A karácsonyfát tegyük másfél méter távolságra a kandallótól, kazán-
tól, vagy egyéb fűtőeszköztől. A legjobb, ha egy méteres körben semmi 
sincs a fa közelében.

Karácsonykor a tűzhelyen és a sütőben párhuzamosan készülnek a 
finomságok. Sok tűz a konyhában keletkezik, mert megfeledkezünk az 
ételekről. Hogy biztosan ne felejtsük el a készülő ételt, állítsuk be a tele-
fonunkon az időzítőt.

Ha a tűzhelyen felejtettük az olajat és az meggyulladt, ne oltsuk el víz-
zel, mert az égő olaj ki fog robbanni az edényből és mindent meggyújt 
maga körül. Tegyük rá a fedőt és kapcsoljuk ki a tűzhelyet.

Ha a sütőben gyulladna meg az étel, kapcsoljuk ki a sütőt és várjuk 
meg, amíg elalszik a tűz. Néhány perc után nyissuk ki a sütőt és edény-
fogóval vigyük ki a szabadba az odaégett ételt.

Igazán feldobja a szoba hangulatát, ha a kandallóban lobog a tűz. A 
begyújtáshoz soha ne használjunk benzint, gázolajat, hígítót, mert rob-
banáshoz vezet.

A tüzelőt ne a kandalló előtt, vagy mellette tároljuk, mert a kipatta-
nó szikrák meggyújthatják azt. A kandalló előtt mindig legyen szikrafogó.

A tűzoltókat nap mint nap rengeteg közlekedési balesethez riasztják, 
karácsonykor pedig sokan útnak indulnak, hogy meglátogassák távolabb 
élő rokonaikat. Vezessünk óvatosan és csak a téli útviszonyokra felkészí-
tett járművel induljunk el.

Azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű fűtőeszközzel fűtenek, 
vagy ilyen berendezéssel melegítik a vizet, szén-monoxid keletkezhet, ha 
a működő fűtés, vagy a vízmelegítő nem kap elég levegőt. Ha megszó-
lal a szén-monoxid-érzékelő, vagy a működő fűtés mellett többen is fej-
fájásra, hányingerre panaszkodnak, azonnal hívjuk a 112-es segélyhí-
vó számot.

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

temetőkben

A jánoshalmi temetőkben több mint 50 a helyi laktanyákban szolgált 
egykori katona, honvédségi közalkalmazott és az egyesület volt tag-
ja nyugszik, akik sírján minden év október 31-én a Bem József Hon-
véd Nyugdíjas Egyesület tagjai meggyújtják a tisztelet és a megemléke-
zés gyertyáit. 

Ugyanekkor gyújtanak gyertyát és helyeznek el koszorút a „Hősi Sír-
kertben” nyugvó Jánoshalmát védő és a harcok során itt elesett „Somogyi 
bakák”, a „Doni katasztrófa” hősei és a helyőrség laktanyáiban szolgált, 
de más városokban eltemetett bajtársak tiszteletére állított kopjafáknál is.

GYPCS

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jánoshalmi Csoportja szerve-
zésében 56-os áldozatok emlékére mécsesgyújtás volt november 4-én 
késő délután a Béke téri 1956-os emlékműnél. Csizovszki László a helyi 
csoport elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Bányai Gábor a térség 
országgyűlési képviselője emlékezett meg a forradalom és szabadság-
harc vérbe fojtásának körülményeiről és annak hatásairól. Mons. Meny-
hárt Sándor plébános vezetésével a résztvevők együtt Imádkoztak az 
áldozatok lelki üdvéért. Majd a résztvevők helyezték el gyertyáikat és 
mécseseiket a kopjafa tövében.

MMSZ Idősek 
Klubjában történt

Mécses gyújtás

Adventi Vásárra készülés

Áldott Adventi készülődést 
kíván a Máltai Idősek Klubja!
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Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
készpénzben történő kifizetése 
2021. december 6-től december 10-ig  tart.

December 6-9-ig: 800–1200

                          1300–1500   

December 10-én pénteken: 800–1200

Módunkban áll a bérleti díj kifizetését átutalással is kiegyenlíteni. 
A kifizetés helye:  

Agroprodukt Kft. székhelye: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 28.

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek : 

Telefon: +36 77 402 - 213  Mobiltelefon: 
+36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
2021. december 24-én (péntek) 1000 – 1400

2021. december 25-én (szombat) ZÁRVA
2021. december 26-án (vasárnap) ZÁRVA
2021. december 27-én (hétfő) ZÁRVA
2021. december 28-án (kedd) 1000 – 2130 

2021. december 29-én (szerda) 1000 – 2130

2021. december 29-én (csütörtök) 1000 – 2130

2021. december 31-én (péntek) 1000 – 1800

2022. január 1 –6-ig ZÁRVA

Nyitás 2021. január 7-én (péntek) 1000

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS  
 BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A 
GÁLA ÉTTEREM CSAPATA 
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Október hónapban folytattuk őszi tevékeny-
ségeinket. Kirándultunk, sétáltunk, leveleket- 
és terményeket gyűjtögettünk. Az életkori sajá-
tosságokat figyelembe véve, igyekeztünk válto-
zatos módon biztosítani, hogy minden közösen 

eltöltött délelőtt pedagógiailag értékes, és fej-
lesztő hatású legyen. Sokat énekeltünk, mon-
dókáztunk, mozogtunk és játszottunk. 

Novemberben is a hagyományainkra és az 
aktualitásokra építettük fel a hétköznapjain-

kat.  Tartottunk liba-, - kukorica, süni- és bagoly 
heteket is. 

A hónap végén, pszichológusunk Dr. Kiniopu-
los Márta ismét várta az anyukák/apukák gyer-
mekneveléssel kapcsolatos kérdéseit.

Október és november a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 
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Továbbra is szeretettel 
várunk minden babát és 
anyukáját 0-3 éves korig a

„
Nyitnikék

Gyerekházba”!
Márti néni és Niki (néni)

Lippai-Ádám Nikolett

Címünk: 
Nyitnikék BK. Gyerekház

Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93

6440

A pandémia miatt az utolsó előtti pillanatokat kihasználva intézmé-
nyünk 2021 november 5.-én nevelésmentes napot tartott.

Kezdésként intézményvezetőnk Ördögh Edit aktuális információit osz-
totta meg velünk.

Ezután Molnárné Túri Mária kolléganőnk tartott tudásmegosztó előa-
dást.

A Mesterpedagógusi programjának megvalósításaként, valamint egy 
pályázat elnyerésének köszönhetően ellátogathatott egy csantavéri óvo-
dába. A tudásmegosztó témája a Külhoni Magyar Óvoda Fejlesztési 
Program volt.

Az élménybeszámoló után Szűcs Nóra kolléganőnk ismertette a Zöld 
Óvoda konferencián hallottakat, aminek helyszíne Kecskemét volt.

Napunk „fénypontja” Dr. Kelemen Lajos (pszichológus) előadása volt. 
Többéves együttműködés, szakmai munka köt össze bennünket a Tanár 
úrral és feleségével Csillával.

Előadónk az óvónőknek, felesége pedig külön a dajkanéniknek, peda-
gógiai asszisztenseknek tartott tréninget.

A Tanár úr személyiségével, nagyfokú tudásával, humoros előadás-
módjával magával ragadó volt, szinte „ittuk a szavait” és így az idő is 
gyorsan „elrepült”. Témánk a „másság” volt. Azok a gyerekek, akik az 
SNI-s kategóriába sorolhatóak.

Először elméleti tudását osztotta meg velünk előadónk, majd ezt köve-
tően a gyakorlatias oldalát „boncolgattuk” a témának.

Hasznos szakmai tanácsokat kaptunk ezen gyermekekhez való hoz-
záálláshoz, csoportosításukról, jellemzőikről, kezeléseikről, esetleges fej-
lesztéseikről.

A tartalmas délelőtt után egy közös ebédnél folytattuk még a diszkur-
zust, egyéni beszélgetéseket.

Ritka pillanat az, 
amikor együtt lehe-
tünk az óvodai, 
bölcsődei és Nyitni-
kés dolgozók.

Ez egy ilyen 
szép, közös déle-
lőtt volt, amire nagy 
szükségünk lenne 
gyakrabban.

Sztrinkó Tünde
óvodapedagógus

Egy hasznos nap
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Az osztályfőnökünk Ági néni, 3 napos oszálykirándulásra vitt bennün-
ket a 4. a osztályosokat, Zánkára.

Hetek óta készültünk a kirándulásra, alig bírtuk már kivárni az indulás 
napját. Tudtuk, hogy a Balaton partjára megyünk, de tanítónk sok megle-
petéssel készült számunkra.

Szeptember 22-én 7 órakor indult a busz az iskola elől. Előtte éjszaka 
alig tudtam aludni az izgalomtól.  

Az út hosszú volt, de beszélgettünk, kártyáztunk, legóztunk a többi-
ekkel.

Az első megálló Balatonfűzfőn volt a BOB pályánál. A nyári bobozás 
nagyon izgalmas volt. Volt olyan társam, aki most bobozott először életé-
ben, és olyan is volt közöttünk, aki most látta először életében a Balatont. 

A kilátóból elénk tárult a környék hegyekkel, dombokkal.
Nagyon vártuk, hogy Zánkára érjünk. A regisztráció és az ebéd után 

beköltöztünk a szobáinkba. Mindenki választott magának ágyat, nekem 
szerencsére az emeleten jutott hely. 

A kipakolás után levonatoztunk a Balatonpartra. Ott etettük a sirályo-
kat, vadkacsákat, hattyúkat és a halakat. Építettünk a vízparton vízi-
erőművet a fiúkkal. A lányok kagylókat gyűjtöttek.

Visszafelé már gyalog mentünk, így láthattuk, ahogy rókákat etettek az 
emeletesházak teraszáról.

Vacsora után koncertre mentünk a sportcsarnokba. Itt láttuk, hogy 
milyen sok gyerek táborozott velünk együtt.

Az este nagyon izgalmasan telt. Sokat beszélgettünk, nevetgéltünk, 
rémtörténeteket meséltünk egymásnak, átkopogtunk a lányokhoz.  Jó 
volt a barátaimmal együtt aludni. 

Reggel már korán ébren voltunk. Nagy izgalommal vártuk a programo-
kat. Reggeli után íjászkodni mentünk, majd érdekes fizikai, kémiai kísér-
leteket nézhettünk meg. 

Ebéd után jött a várva várt játék. Mindannyian lézerharcoltunk egy 
másik iskola tanulói ellen. A 3 menetből mind a 3-at mi nyertük, pedig ők 
6. osztályosok voltak.

A lézerharc után az Alma együttes koncertjén táncolhattunk. Persze 
ennek főleg a lányok örültek.

A koncert után érdekes állatshowban volt részünk. Láttunk skorpiókat, 
amik foszforeszkáltak, megnézhettük a hatalmas madárpókokat, és kéz-
be foghattuk az óriás csótányokat, a hatalmas ezerlábút, és a sáskákat 
is. A néni olyan kedvesen beszélt ezekről az állatokról, hogy már nem is 
láttuk őket csúnyának vagy félelmetesnek. 

A vacsora után nagy diszkó-partyba mentünk. Itt is nagyon jót játszot-
tunk, amíg a lányok új táncokat tanultak.

Az éjszaka most is nagyon izgalmasan telt. 
Reggel csomagoltunk, és reggeli után várt minket a busz.
Első állomás Tihany volt. Felsétáltunk az apátsághoz. Fagyiztunk is. 
Komppal jöttünk át a Balaton déli partjára. Ott a vízparton ebédeltünk.
Hazafelé még megálltunk Szekszárdon, és felmásztunk a szőlős kilá-

tóhoz. Ezután hazafelé vettük az irányt.
Nagyon jó volt ez a 3 nap. Remélem, máskor is lesz ilyen kirándulá-

sunk. Köszönöm az osztálytársaim nevében is Ági néninek, hogy meg-
szervezte ezt nekünk. 

Tornyai Zalán 4. a

Zánkai kirándulás

Idén ősszel Budapesten ren-
dezték meg a Vadászati és 
Természeti Világkiállítást. Ezt 
kihasználva iskolánk hetedikese-
inek valamint a 4. a és 5. c osztá-
lyok tanulóinak kirándulást szer-
veztünk a Hungexpo területére. 

A bemutató rendkívül sokrétű 
volt, foglalkozott vadászattal, ter-
mészetvédelemmel, a vizes élő-
helyek bemutatásával, a termé-
szet megőrzésének lehetőségé-
vel és annak jövőjével is. 

Ami szembetűnő és a gyere-
kek számára hatalmas élmény 
volt: minden kiállító pavilon-
ban találtunk interaktív játéko-
kat, amelyeket korábbi környe-
zetismereti tanulmányaikhoz tud-
tak kapcsolni. 

Az egész napos program 
végén fáradtan, ám élményekkel 
gazdagon tértünk haza.

Kirándulás a Vadászati és Természeti Világkiállításra
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A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola 
tanulói 2021. október 21-én először vettek részt 
Baján, a 32. alkalommal megrendezésre kerü-
lő Köztársaság Kupa futóversenyen. A verseny 
célja, az atlétika sportág népszerűsítése volt. 
A diákok a bajai Petőfi Szigeten 1650 méteres 
távon mérték össze erejüket. A korcsoporton-
ként lebonyolított versenyen, bár helyezést nem 
értek el, de derekasan helytálltak tanulóink:

Dudás Noel, Lakatos Márk, Rencsár Henrik, 
Rencsár Roland, Szvétek Áron, Farkas Gergő, 
Vajda Gergő, Szabó Dávid, Fehér Attila, Dudás 
Artúr, Kovács Tamás, Magyar Vivien, Czipa 
Luca, Lengyel Anna, Fischer Linda, Bognár 
Dorián, Prikidánovics András, Schmelcz Ramó-
na, Tóth Gedeon és Kolompár Erik.

Köztársaság Kupa

Halloween parti és Márton napi vigasság

Kedves Hunyadis Szülők, kedves Mindenki!
Gondolva a kialakult járványhelyzetre, idén iskolánk nem tervezett 

jótékonysági bált, amellyel minden évben az Invokáció Alapítvány szám-
láját gyarapítjuk. Helyette formabontó módon november hónapban a 
gyerekek számára szerveztünk programokat. A megrendezésre került 
felsős Halloween parti és az alsós Márton napi vigasság mindenki szá-
mára nagyon pozitívan zárult. 

A gyermekek hozzájuttattuk egy-egy klassz délutánhoz, az alapítvá-
nyunkat pedig  jól feltöltöttük!

A befolyt összeg: 524 000 Ft
Nagyon-nagyon köszönjük a szülőknek a kisebb, nagyobb támoga-

tást, aktív segítséget és szponzorainknak a támogatói jegyvásárlást!

Bognár Monika SZMK elnök

A III. korcsoportos fiúk „meg-
törték a jeget”! Az első néhány 
edzés után, az első csapat össze-
állásával, az első diákolimpiai rész-
vétellel a Hunyadi iskolában elin-
dult a floorball csapatok felkészí-
tése. November 10-én Mélykúton, 
a megyei döntőben nagyon szép 
játékkal mutatkozott be csapatunk.

A csapat tagjai: Szvétek Áron, 
Szénási Botond, Prikidánovics 
Tamás, Lakatos Márk, Korom Ist-
ván Kornél és Dudás Noel.

November 18-án már két csa-
pattal is indulhattunk a Floorball 
Megyei Diákolimpia döntőjében.

A IV. korcsoportos lány és fiú 
csapat nagyszerű játékkal vett részt 
a tornán. A lányok V. helyezettek 
lettek. A fiúk érett, ötletes játékot mutatva a II. helyen bejutottak az orszá-
gos elődöntőbe. Ezúton is gratulálunk a résztvevő játékosoknak!

Lányok: Lógó Bianka Rita, Herczeg Emese, Ferenczi Dorka, Fischer 
Linda, Nagy Zsófia, Kárpáthy Fanni Száva

Fiúk: Prikidánovics András, Prikidánovics Tamás, Bognár Dorián, Nagy 
Mátyás, Szvétek Áron

Felkészítő tanárok: Fitos Roland és Horváth-Pásztor Andrea
Fitos Roland

Hunyadisok a Floorball Megyei Diákolimpia döntőjében
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Már korábban jeleztük Önöknek, hogy a jövő 
tanévben három első osztályt kívánunk indíta-
ni iskolánkban. Egy német nemzetiségi tagoza-
tos osztályt, egy cigány nemzetiségi osztályt és 
egy normál tanterv szerint haladó, angol nyelvet 
tanuló osztályt. A németes osztály tanító nénié-
nek Dudás Mónika, a lovari osztály tanító néni-
ének Kissné Kővári Liliána tanítónőt kértük fel. 
Az angolos osztály tanító nénije Marancsikné 
Kubatov Ágnes tanítónő lesz. Jó szívvel ajánlom 
mindhármukat a figyelmükbe.

Dudás Mónika Gabriella, (Mónika néni) egy 
másfél éves kisfiú édesanyja. Jánoshalmán szü-
letett, és tanítványunk volt. Két éve végzett 
a szegedi Juhász Gyula Tanítóképző Intézet-
ben kitűnő minősítéssel, rajz műveltségterülettel. 
Pedagógiai gyakorlatát is iskolánkban végezte. 
Gyermek és szakmaszeretete már itt megmutat-
kozott. Jelenleg a mesterdiplomáját készíti Sze-
geden, a Rajz- és Művészettörténeti tanszéken.

Sajnos Mónikát rögtön nem tudtuk alkalmazni, 
de amint lehetőségünk volt meghívtuk iskolánk-
ban tanítani. A meghívást megtiszteltetésként 
élte meg, és örömmel mondott igent, hogy haj-
dani tanárainak kollégája lehessen.

 Minden nap mosollyal az arcán érkezik. Ked-
ves, bájos, nyugodt személyiségére nagy szük-
sége van a mai gyermekeknek. Mosolyt, öle-
lést, szeretetet ad tanítványainak. Törekszik az 
élményalapú oktatásra. Sokszor látom, hogy 
rajongással veszik körül a kicsik. 

Izgatottan várja, hogy szeptembertől az 1.a 
osztály osztályfőnökeként egy újabb szerepkör-
ben próbálhassa ki magát, s átadhassa az igazi 
„Hunyadis” életérzést az elsőseinek. 

Kedves németes és németet tanulni vágyó 
nagycsoportosok! Mónika néni nagy szeretettel 
vár Titeket, hogy közösen egy nagy közös kaland 
részesei lehessetek!

Kissné Kővári Liliána (Lili néni) 2017-ben kez-
dett iskolánkban dolgozni miután elvégezte a 
tanítóképzőt Baján. Egy évvel később kisfia szü-
letett így idén tért vissza hozzánk. Fiatalos len-
dülettel vezeti a gyermekeket a tudás útján. Nyu-
godt, csendes szeretetteljes légkör jellemzi mun-
káját. Saját bevallása szerint is nagyon szeret 
tanítani, amit mi is látunk nap, mint nap. Nagy 
boldogsággal töltötte el, mikor felkértem az 1. b 
osztály vezetésére. Alig várja, hogy átadhassa a 
sok ismeretet, szeretetet és gondoskodást osz-
tályának. Bízik a megfelelő kapcsolatban a szü-
lőkkel, hisz vallja, hogy csak akkor lehet sikeres 
a munka, tanítás, tanulás, ha szülő, gyermek, és 
pedagógus között megvan a hármas kapcsolat.
Lili néni szerint a Hunyadi biztosítja a gyerekek 
számára:

tanulóbarát környezetet
harmonikus légkört
infrastrukturálisan megfelelő tantermeket
szakképzett pedagógusokat
játékos tanulást
művészeti ágak tanulásának a lehetőségét

fejlesztő, interaktív programokat
önfeledt játékok
Azt kívánja: Legyetek ti is Hunyadisok!!!

Marancsikné Kubatov Ágnes (Ági néni) lesz 
a jövő évi angolos osztály, osztályfőnöke. Sok-
sok éve tanít a Hunyadi Iskolában.

Hivatásában a legnagyobb és egyben a leg-
szebb kihívásnak tartja az első osztályba lépő 
kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megsze-
rettetni velük a tanulást. Fontos számára, hogy 
mindezt élményként, jó játékként éljék meg. 

Sok éves tapasztalata alapján pontosan látja, 
hogy az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok 
életében. Igyekszik ő is pozitív, szeretetteljes, 
nyugodt légkört kialakítani, hogy eredményes, 
örömteli kisiskolásokká váljanak gyermekei. 

Tudom, hogy mindig nagy izgalommal és 
kíváncsisággal várja a leendő elsős gyerme-
keit, és abban is biztos vagyok, hogy rengeteg 
élménnyel ajándékozza meg őket a tanórákon 
kívül. Ági néni nagy lelkesedéssel szervez min-
dig szabadidős programokat diákjainak szülői, 
vagy pályázatos forrásból. Rendkívül fontosnak 
tartja ő is az együttműködést a szülőkkel, hiszen 
ő is azt vallja az eredményes munkához fontos: 
gyermek – szülő – pedagógus egyaránt!

Galilei mottóját tartja szem előtt: „A gyermek 
feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fák-
lya, amit lángra kell lobbantani.”

Balázsics Zoltán
     igazgató

Ismét megrendezésre került a pécsi Gandhi Gimnázium 
hagyományos cigány/roma mesemondó országos versenye. A 
járványügyi helyzetre való tekintettel az idén rendhagyó módon, 
online lett megtartva 2021. november 22-én, mint ahogy minden 
évben diákjaink most is képviselték iskolánkat. 

Az idén, 5 fő diák vett rész a megmérettetésen, 2. b osztály-
ból Kolompár Roxána Elvira, 5. b osztályból Sztojka Rikárdó 
Benjamin, 6. b osztályból Sárközi Letícia, 7. osztályból Kolom-
pár Vanessza és Kovács Beatrix tanulok. Mindenki nagyon ügye-
sen helytállt, különösen Kovács Beatrix, aki különdíjban része-
sült. Ashvune bishora/Igaz gyöngyök című meséjét, cigány nép-
viseletben adta elő, amit a zsűritagok külön kiemeltek.

Felkészítő pedagógusok: Horváth Klaudia és Soós-Köves 
Ágnes 

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, ezúton is gratulálunk! 

Sikeres mesemondóink a Gandhi Gimnáziumban

Jó szívvel ajánlom hunyadis kollégáimat
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Lassan megszokottá válik, hogy rendezvényeink egyre távolabb 
kerülnek. Már örülünk, ha nem maradnak el. A járási szavalóver-
senyt a rémi iskola szerette volna a hagyományos módon meg-
szervezni, de a covid megint közbeszólt. Köszönjük, hogy még-
sem törölték a versenyt, hanem a számukra bonyolultabb online 
szervezési formát vállalták fel. 

Büszkék vagyunk rá, hogy gyermekeink alkalmazkodnak az 
újféle kihívásokhoz, és videófelvételen elküldött szavalataikkal 
szép helyezéseket értek el.

Lógó Bianka (7. c) különdíjas, Dági Attila (8.a) 3.,  továbbju-
tó helyezést ért el, iskolánkat a Tankerületi Szavalóversenyen ő 
képviselő.

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak! 
Köszönjük, rendszergazdánknak, Rácskai Benjáminnak a szín-

vonalas felvételek elkészítését.

Járási szavalóverseny 2021

NYERJ KERÉKPÁRT 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL!

További részletekről érdeklődj az üzletben!
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Matematika sikerek

A szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola által szervezett 
egyházmegyei Tóth Jenőné Matematika Verseny ebben a tanévben 
november 5-én került megrendezésre. Iskolánk tanulói remek eredmé-
nyeket értek el: Lengyel György (8. osztály) 3. helyezés, Lengyel József 
(8. osztály) 4. helyezés, Gyetvai Dorottya (6. osztály) 10. helyezés, Kol-
lár Viktória (4. osztály) 4. helyezés. Gyuri a teljesítményéért oklevelet és 
plakettet vehetett át.

Gratulálunk!
Enesei Péter

Rajzpályázat - 50 éves Frakk!

Frakk, a macskák réme az egyik legnépszerűbb rajzfilmsorozat, több 
generáció kedvence. Bálint Ágnes alkotta meg a figurát egy családban 
lévő kutyáról mintázva a karaktert. 52 rész készült belőle, és az akkor szí-
nészvilág leghíresebbjei kölcsönözték hangjukat a szereplőknek! Ezen 
a rajzversenyen vett részt Salamon Izabella 1.b osztalyos diák, Huszti 
József 2.b és Huszti Orsolya 3. osztalyos tanuló, ahol színvonalas mun-
kájukat díjazták. Szívből gratulálunk nekik! 

Szabó-Mikor Kitti
felkészítő pedagógus

„JÖVŐD A TÉT!”

November 10-én, csütörtökön iskolánk 7-8. osztályos tanulóival meg-
tekintettük Baján, a Turisztikai Központban megrendezett „Jövőd a tét!” 
pályaválasztási kiállítást. A kiállításon elsősorban a térség középfokú 
intézményeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők, de emellett tájéko-
zódhattak továbbtanulási lehetőségekről, felnőtt képző intézmények aján-
latairól, élő szakmabemutatókat tekinthettek meg, szimulátorokon szak-
mákat próbálhattak ki, valamint pályaorientációs munkatársak segítségé-
vel pályaválasztási tanácsot kérhettek. A jövő „szakemberei” az intézmé-
nyek képviselőinek segítségével egy kicsit betekintést nyerhettek egy-
egy középiskola életébe, képzési rendszerébe, eldönthették, hogy melyik 
suli szimpatikus és melyiket választják a jövőjük megalapozására.

Komáromi Róbert

Szent Márton ünnepe a 
Katolikus Óvodában

A gyerekekkel közösen lázasan készültünk Szent Márton ünnepé-
re. A különböző tevékenységek komplexitásával, sokoldalú tapasztalat-
szerzéssel próbáltuk a gyerekeket az ünnepre felkészíteni. Lelki beszél-
getéseink témája Szent Márton püspök élete, legendája volt, amit lami-
nált képekkel és kis mesejátékkal szemléltettünk. Készítettünk lámpáso-
kat, barkácsoltunk a faliújságra Szent Mártont, kiscsoportosok tenyerük 
lenyomatából libákat varázsoltak a rajzlapokra. Minden csoport liba for-
májú kekszet nyújtott, formázott és sütött. A jól megérdemelt jutalom a 
keksz elfogyasztása volt. Uzsonnára libazsíros kenyeret fogyaszthattak 
a gyerekek lilahagymával. 

A hét különlegessége az élő libák jelenléte volt óvodánk udvarán, 
melyekért hálás köszönet Diósi Róbertnek és feleségének Zeke Adri-
enn-nek. Minden kisgyermek testközelből megszemlélhette, milyen is 
egy igazi liba, körülállva énekeltünk, mondókáztunk. Ünnepünk fénypont-
jaként Menyhárt Sándor plébános úr megáldotta a gyerekek lámpásait, 
melyek fénye hazafelé gyúlhatott fel.

„Nemcsak Szent Mártonnak, hanem mindenkinek van, kell, hogy 
legyen egy „köpenye”: valami, amit megoszthat másokkal, legyen az a jó 
szó, vigasz vagy éppen étel. Ez a köpeny szimbólum, szeretetünk szim-
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bóluma: érjen el azokhoz, akiknek szükségük van rá, és ne akadjon el 
útközben!” 

Szabóné Tettinger Adrienn
 óvodapedagógus

Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepe a Katolikus Óvodában
A tanév során az egyházi ünnepeket óvodánkban folyamatosan meg-

tartjuk. Bizonyos szentek különös helyet foglalnak el életünkben, minden-
napjainkban, mint Árpád-házi Szent Erzsébet, őrá emlékeztünk témahét 
keretében november 15-től november 19-ig. Ezen a héten sok ismerettel, 
tapasztalattal lettek gyermekeink gazdagabbak. Mindennapi tevékeny-
ségeinkben próbáltuk vonzóbbá, gyermekközelibbé tenni ezt az ünne-
pet. Ellátogattunk a nagymalomig, megcsodáltuk óriási méretét, külse-
jét, beszélgettünk a szent életéről, a szegények és a betegek iránt érzett 
mély szeretetéről, jószívűségéről, jóságáról, és önzetlen adakozó sze-
retetéről. Az ügyes kicsi kezek pedig elkészítették Erzsébet alakját sík-
bábként, az óvónők elbábozták a „Rózsa-csoda” történetet. Igazi kemen-
cét is láthattak a gyermekek Dóri óvó néniéknél, ahol végig nézhették a 
kenyérlángos sütését, amelyet jóízűen el is fogyasztottak. Ezúton szeret-
nénk megköszöni  férjének, Ruskó Attilának is, hogy jószívvel fogadtak 

bennünket, és ilyen élményhez juttatták gyermekeinket. A hét zárásaként 
péntek délelőtt Menyhárt Sándor apátplébánosunk kis ünnepség kereté-
ben megáldotta, megszentelte Erzsébet napi kenyerünket, majd végeze-
tül mindenki ehetett Szent Erzsébet kenyeréből, az ő emlékére cseleked-
ve, hogy mi is példaként kövessük. 

Dr. Miskolczi Józsefné óvodapedagógus
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Ingyenes jogi tanácsadás 
a járásban

A Jánoshalma Városi Önkormányzat az EFOP 1.4.2-16-2016-00020 
azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzár-
kóztató program a gyermekszegénység ellen projekt keretében 2018. 
február 01. napjától Jánoshalma járás területén ingyenes jogi tanács-
adást biztosít az arra rászoruló családok számára.  
A jogi tanácsadás keretében dr. Kecskés Patrícia ügyvéd heti rendsze-
rességgel, havi 10 órában, áll az ügyfelek rendelkezésére. A szolgálta-
tást igénybe vevők családjogi, polgári jogi, végrehajtási ügyekben kér-
hetnek tanácsot, valamint segítségért folyamodhatnak tartós sérültség-
gel, fogyatékkal élő emberek a betegségükből adódó jogi természetű 
kérdésekben is.
A szolgáltatás fő célja, hogy a lakosok számára eszközt biztosítsunk 
a jog útvesztőiben való eligazodáshoz. A jogi tanácsadás szolgáltatás 
ingyenessége révén pedig azon személyek számára biztosított a szak-
emberhez való hozzáférés lehetősége, akiknek egyébként jelentős 
anyagi megterhelést jelentene saját forrásból finanszírozni azt. A szol-
gáltatás elérhető a jánoshalmi járás Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársainak segítségével is. 

A konzultációt végző szakember elérhetősége:

dr. Kecskés Patrícia ügyvéd
06-30-429-4809

dr.kecskes.patricia@gmail.com
6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 18.

Az ingyenes jogi tanácsadás szolgáltatás igénybevételére
keddenként 9.00 - 11.00 óráig van lehetőség,

eltérő időpont esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

A program az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalmi felzárkóztató program 
a gyermekszegénység ellen 
projekt keretein belül valósul 
meg.

Termékei  
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron 
minden termékre 

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 
, pénteken 07:00- 12:00

Jánoshalma, Borpince u. 2.

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@janoshalma.hu vagy +36-30/565-3758

Jánoshlama Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070
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Májbetegek 
diétája

A máj a szervezet legnagyobb és anyag-
cseréjét illetően egyik legösszetettebb szer-
ve. Károsodása kihat a szervezet fehérje-, 
szénhidrát- és zsír anyagcserére, valamint 
vitamin-ellátottságára.

A diéta célja a megelőzés, a már kialakult 
károsodás további romlásának megakadá-
lyozása, valamint a gyógyszeres kezelés 
kiegészítése.

A májbetegek étrendje szénhidrát-, fehér-
je-, és vitamin gazdag, valamint zsírsze-
gény és alkoholmentes legyen.

A máj betegségei szerteágazóak. A májgyulladást különféle vírusok is 
előidézhetik, de táplálkozási zavar, elsősorban fehérjehiány és alkoholiz-
mus következtében zsírmáj alakulhat ki. A máj elzsírosodásnak a tetemes 
májduzzanaton kívül nincsenek komoly tünetei, de a laboratóriumi vizsgála-
tok már jelzik a bajt. Az alkoholos májgyulladás heveny formában legtöbb-
ször nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztását követően alakul ki.

     Rendszeres, a szervezet érzékenységétől függő mennyiségű alkohol-
fogyasztás néhány év alatt májzsugorodás (cirrhosis) kifejlődéséhez vezet-
het. Például napi két üveg sör rendszeres fogyasztása tíz év alatt cirrho-
sishoz vezethet.

Májbetegségben a diéta a máj kíméletét és az elpusztult májsejtek rege-
nerációját segíti elő. Az étrend jellemzője a szénhidrát-és a fehérje gazdag-
ság, valamint a zsírfogyasztás csökkentése. Korábban erős zsírmegszorí-
tást írtak elő, ma inkább mérséklését tartjuk szem előtt.

 Szénhidrát Gazdagság: A máj egyik alapvető feladata a táplálék szén-
hidrátjainak átalakítása, raktározása, valamint a kívánatos vércukorszint 
fenntartása. Naponta négyszer-ötször érdemes gyorsan felszívódó szén-
hidrátot fogyasztani gyümölcsök, gyümölcslevek, limonádé, tea, tejes italok 
stb. formájában. Fontos szénhidrátforrás még a burgonya, a rizs és a zöld-
ségek is, illetve hámozott alma, banán, őszibarack a többi gyümölcs csak 
kompótnak elkészítve vagy préselve fogyaszthatók. (az aprómagvas gyü-
mölcsök semmilyen formában sem)

A gyakori emésztési problémák, puffadás és teltségérzet miatt durva ros-

tokat, illetve illóolajokat tartalmazó száraz hüvelyeseket és káposztafélé-
ket, kukoricát nem ajánlatos enni, bár ez konyhatechnológiával valameny-
nyire befolyásolható.

  Fehérje Gazdagság: A májnak a fehérje-anyagcserében is fontos szere-
pe van. A fehérjék nélkülözhetetlenek a szervezet egészséges működésé-
hez. Ajánlott fehérjeforrások a sovány húsok, a tej-, tejtermékek és a tojás-
fehérje. A diétában a sovány, kötőszövetben szegény húsféléket használ-
ják. A tojásételek közül a lágy tojás, sült tojáslepény vagy egyszerűen a 
levesben elkevert tojás adható. Tej, túró, sovány sajtok, kefir, joghurt, alud-
ttej, turmixitalok előnyösen alkalmazhatók az étrendben.

Idült májbetegségek esetén az esetlegesen kialakuló idegrendszeri tüne-
tek észlelése esetén azonnal meg kell szorítani a fehérjebevitelt (max. 40 g 
/ nap). Ilyenkor a húsokat mellőzni kell, a hangsúly a tejre, a tejtermékekre 
és a növényi fehérjeforrásokra kerül.

Zsírszegénység: A túlzott zsírfogyasztás hátrányosan befolyásolja a 
betegség lefolyását és a gyógyulást. Az ajánlott bevitel 0,8-1 g / ttkg, java-
részt növényi olaj formájában.

Vitamingazdagság: A szénhidrátbevitellel együtt a B1-vitamin fogyasz-
tást is növelni kell, de szükség lehet az A-, K- és az E-vitamin pótlására is.

Ételkészítésnél kerüljenek előtérbe a párolás, a főzés, valamint a 
sütőzacskóban, a római tálban stb. való sütés. Lehetőleg ne egyenek zsír-
ban vagy olajban pirított hagymával és fűszerpaprikával készült ételeket 
(pörköltet). Sűrítésnek a habarás, száraz rántás, a hintés és a diétás rán-
tás ajánlott. Kerüljék a csípős erős fűszereket, helyette kímélő zöldfűsze-
reket használjanak.

A májbetegség bármely szakaszában az ALKOHOL SZIGORÚAN 
TILOS! Ascites (hasvízkór) és ödéma (vizenyő) megjelenésekor étrendi 
megszorításra, sószegénységre van szükség. Ilyenkor érdemes megpró-
bálkozni olyan ízekkel, melyek elfedik a sós íz hiányát. 

 A napi ötszöri étkezés elősegíti, hogy egy-egy alkalommal kevesebbet, 
de a megfelelő mennyiséget elfogyassza a beteg.

 Faragóné Hován Éva
    Dietetikus

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

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.

A dietetikus tanácsai

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!

Dobos Gergelyné 
sz: Farkas Erzsébet élt:  86 évet
Taskovics Gergelyné   
sz: Lábadi Erzsébet  élt: 81 évet
Schmid Andrásné  
sz: Huczek Ilona élt: 90 évet
Rózsa Benedek Antal  élt: 72 évet
Faddi Jánosné   
sz: Radvánszki Mária élt: 88 évet
Szegedi Mihályné   
sz: Csernák Mária élt: 77 évet
Kolompár Zoltán István 

élt: 55 évet

Agócs Péterné   
sz: Ádám Jolán élt: 84 évet
Turcsik László  élt: 66 évet
Méhész Andrásné   
sz: Pekár Erzsébet  élt: 88 évet
Radvánszki Jánosné   
sz: Tarkó Etelka élt: 81 évet
Bánóczki Béla élt: 75 évet
Rapcsák Károlyné   
sz: Marancsik Julianna élt: 75 évet
Varmuzsa Imréné   
sz: Hunyadi Erzsébet élt: 88 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:



31. 2021. december

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

A JFC novemberi tudósításaCéljuk bekerülni 
a  válogatottba

A 10 éves jánoshalmi származású Pető Zoltán és táncpárja, Pintér 
Mónika Mária az ország legsikeresebb táncpárja lett 2021-ben gyermek 
korosztályban. 

A páros az iskolai testnevelés óra keretein belül ismerkedett meg a tár-
sastánccal. Tanárnőjüknek azonnal feltűnt a tehetségük, így az ezt köve-
tően megrendezésre kerülő minden művészeti iskolás versenyen meg-
mérettethették magukat. Kiemelkedő eredményeiknek és gyors fejlődé-
süknek köszönhetően 2019. februárjában 8 évesen már a Szilver TSE 
leigazolt sportolói lettek. Azóta többek között 29 arany- és 13 ezüstérmet 
szereztek. Számtalanszor bebizonyították azt is, hogy nemcsak a saját 
korosztályukban, hanem az idősebb korosztályhoz felnevezve is megáll-
ják a helyüket. 2019. óta megszerezték az E országos bajnoki címet, két 
alkalommal lettek nyolctánc országos bajnokok (legutóbb a Jánoshalmán 
megrendezett Nyolctánc OB-n), illetve két évben elnyerték a területi baj-
noki címet is. Legrangosabb eredményeiket 2021-ben a Magyar Bajnok-
ságokon érték el: május 22-én nyolctánc magyar bajnoki címet szerez-
tek, szeptember 25-én pedig standard magyar bajnokok lettek, valamint 
latin kategóriában ezüstérmet nyertek. Aki a táncsport világában járatos, 
az tudja, hogy a magyar bajnoki cím a legnagyobb elismerés Magyaror-
szágon, mivel a junior II.-es korosztálytól kezdődően a magyar bajnok 
párosok képviselhetik hazánkat az európai és világversenyeken. 

Zoli és Móni a magyar bajnoki címek megszerzése után sem tétlenke-
dett, és az ez évi versenyszezon végére teljesítették mind standard, mind 
latin táncokból a C osztályba lépés feltételeit, így az idei év utolsó verse-
nyén, a C osztályos Országos Bajnokságon is részt vehettek, ahol mind-
két táncnemből országos bajnokok lettek.

A 2021-ben elért eredményeik alapján a 2022-es évben lehetőségük 
lesz bekerülni a válogatott kerettagok közé, ami további fejlődési lehető-
séget biztosít majd számukra, és reméljük, a jövőben is hasonló sikere-
ikről számolhatunk be.

H.A.

Sport

Stílus Üzlet

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

DECEMBERI AKCIÓJA
Karácsonyváró akciók 
egész decemberben!

Minden kedves vásárlónknak 
kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

November 6.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Kecskeméti LC-Jánoshalmi FC 1:1 (1:0)
A JFC gólszerzője: Cvetkovic Marjan
Florin Nenad vezetőedző: Gratulálok a hazai csapatnak. sokat erősöd-
tek, mióta utoljára találkoztunk. Sajnos mi nem használtuk ki helyzetein-
ket, s így örülnünk kell az egy pontnak is!

U-16 Déli csoport 
Hajós-Jánoshalmi FC 0:2 (:0:0)

Gólszerzőink: Pusenszki Alekxander, Menyhárt Gellért
Szabó Kornél edző. Csapatunk taktikusan játszva megérdemelten nyer-
te a mérkőzést.

November 14.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Jánoshalmi FC- Kiskunhalas 2:0 (0:0)
Gólszerzőink: Jesic Aleksandar, Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző: Küzdelmes mérkőzésen ennyivel feltétlen 
jobb csapatunk a Halasiakénál.

 U-16 Déli csoport
Dunagyöngye SK- Jánoshalmi FC 8:2 ( 6:1)

Gólszerzőnk: Pusenszki Alekxander 2.
Szabó Kornél edző: Kissé megilletődött csapatom nem tudta felvenni a 
ritmust ,s csak futottunk az eredmény után.

A JFC felnőtt csapata 2021. november 28-án játszotta a szezonzáró 
utolsó (elmaradt) mérkőzését Tiszakécske II csapatával. A mérkőzésről 
– lapzárta miatt – januári számunkban tudósítunk
Az egyesület vezetése nevében boldog karácsonyi ünnepeket kívánok 
játékosainknak és szurkolóinknak!

Horváth Mihály elnök
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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. közlése alapján tájékoz-
tatjuk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biz-
tosítják. Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és 
Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 órá-
ig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet 
megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reg-
gel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. T.: 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
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Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Kristály cukor 1/1  269,- Ft-tól

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

Óriási csoki Mikulás, szaloncukor,és déligyümölcs 
akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat

 Az akciók a készlet erejéig érvényesek. 

Minden kedves vásárlónknak  
Kellemes ünnepeket kívánunk!

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:házasságot kötött:
november hónapban Októberben lapzárta után:

Rada Zsombor (Anyja neve: Rutai Anita)

Novemberben született:
Schmelcz Levente (a.n.:Csiszár Éva)
Pusenszki Nimród (a.n.:Simon Petra)
Fülöp Iván Antal (a.n.:Liliom Roxána)
Simon Hanna (a.n.: Patocskai Bernadett)

Fenyvesi Árpád- Szabó Bettina

és további egy pár, de Ők adataik közlésé-
hez nem járultak hozzá.


