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Újévi köszöntő
Munkatársaim, a családom és a magam nevé-

ben kívánok egészséggel teljes, békés, boldog 
új esztendőt a város minden lakójának.

Tartson Isten mindnyájunkat - életben!
Boldogságos ünnepléssel - örömben!
Hogy töltsük az újesztendőt - erőben,
Hogy jussunk el a végéig - békében.
Ég harmatja cseperegjen - bőségben,
Sok vetésünk mind beérjen - időben.
Kaszálókon rengő széna - végtében,
Nagy boglyákkal koszorúzva - széltében.
Szőlő leve legyen mézes - ízében,
Aszalt gyümölcs egészséges - színében,
Sódar, kolbász felaggatva - füstjében.
Kívánunk mi sok szerencsét - Újévben!

(régi székely kántálók és rigmusok alapján)

Tisztelettel:
Czeller Zoltán polgármester

Minden kedves Olvasójának  egészségben gazdag, eredményes, 
boldog új esztendőt kíván a Jánoshalmi Hunyadi Népe!  

Jánoshalmi Karácsonyi Vásár 

Mind az árusok, mind a vásárlók részéről sikeresnek ítéltetett a december 18-án megrendezett karácsonyi vásár a város Főterén. Reggeltől esté-
lig válogathattak az érdeklődők a szebbnél, szebb kézműves alkotásokból. Bízunk benne, hogy a következő már nagyobb és még sikeresebb lesz. 

Karácsonyvárás

Advent négy hétvégéjén minidig más-más csoportok gyújtották meg a Főtéren 
elhelyezett és közösen készített adventi koszorú egy-egy gyertyáját. Decem-
ber 18-án Tápai Péter atya és hittanosai gyújtották meg a negyedik gyertyát. 
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Január első napjaiban a Petőfi Sándor utcában, a régi épület helyén, két cso-
portszoba kialakítására alkalmas új Bölcsőde építése is megkezdődik. A kivitele-
ző a jánoshalmi székhelyű Piramis Trade Bau Kft. lesz. A város vezetése a beru-
házás megvalósításával válaszol az óvoda vezetése, és munkaközössége, és a 
kisgyermekes szülők által megfogalmazott igényekre, miszerint a közeljövőben a 
gyermeklétszám növekedése várható. A tervek szerint az új létesítmény az új tan-
év kezdetén nyitja meg kapuját.

Január hónapban két olyan fejlesztést indít el a város vezetése, amelyekről a 
Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban már több alkalommal is hírt adtunk. A beru-
házások megkezdéséhez egy kivételével már minden feltétel adott volt, lezárul-
tak a közbeszerzési eljárások a kivitelező kiválasztására, és ezt követően a vál-
lalkozói szerződések is aláírásra kerültek az elmúlt év nyarán. Az Önkormány-
zat a lebonyolításhoz szükséges pénz megérkezésére várt, mivel az építőipar-
ban bekövetkező áremelkedések következtében az előzetesen erre szánt forrá-
sok kevésnek bizonyultak. 2021. decemberben született meg mindkét beruházás 
esetében a Kormány határozata a plusz források megítéléséről, a korábban meg-
kötött vállalkozói szerződések ekkor léptek hatályba. Közvetlenül a karácsonyi 
ünnepkör előtti napokban a Petőfi utcai Bölcsőde építésének, valamint a Béke-té-
ri Park felújításának a munkaterület átadása is megtörtént.

A Béke téri Park felújításának kivitelezője az isaszegi székhelyű Everling Kft 
lesz. Január 5-től a park felújítással érintett részei körbe lesznek kerítve, és az 
időjárástól függően megkezdődnek a munkálatok. A felújítás ideje alatt a Petőfi 
utcától a Főtérig a közterület lakossági közlekedésre nem lesz használható. 
Eddig is gyönyörű volt a parkunk, a tervek szerint ezután még szebb lesz. Új bur-
kolófelületet kap a régi salakos rész, automata öntözőberendezéssel öntözött 
pázsit, megújuló virágos kertek, és egy kis tó is díszíti majd. Az építkezés előre-
láthatólag az év közepére befejeződik.

Januárban kezdődik a  
Béke téri Park felújítása és a Bölcsőde építése

2021.11.24.

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Sajtóközlemény

Jánoshalma térségi szerepének 
erősítése a mezőgazdaságban

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005

A közel 250 millió forint európai uniós támogatás és önkormányzati saját 
forrás segítségével Jánoshalma a helyi gazdaságfejlesztés érdekében fej-
lesztette az ipari területen lévő üzleti környezetet. A város vezetése pályá-
zati forrásból valósította meg a zöldség – és gyümölcsfeldolgozó üzem 
létrehozását, ami a térség termőhelyi adottságaira, a  meglévő szaktudás 
bázisra építve komoly előrelépést jelent a város életében.  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 hozzon 
létre. A fejlesztés közvetett célja a foglalkoztatás bővítése az új vállalko-
zások megjelenésével.
A fejlesztés eredményeként létrejött egy 400 m2 alapterületű üzemcsar-
nok, amelyben korszerű technológiai gépek biztosítják a hatékony zöld-
ség- és gyümölcsfeldolgozást. Az üzemcsarnokot kivitelező vállalkozás 
a PIRAMIS TRADE BAU KFT, a gyümölcsfeldolgozó gépsor szállítója a 
DOMA-KER 2011 Kft.
További információ kérhető:

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-1.1.2-16-
BK1-2017-00005 azonosító számmal, „Jánoshalma térségi szerepének erősíté-
se a mezőgazdaságban” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzatának 
a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik legfontosabb fejlesztése kapott 
zöld utat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
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2021. december 1-én állampolgársági eskütétel volt Czeller Zoltán 
Jánoshalma Város Polgármestere előtt a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében. 

2011. óta kérelmére honosítható, illetve visszahonosítható, aki beszéli 
a magyar nyelvet, büntetlen előéletű, és ő maga, illetve szülei, nagyszü-
lei magyar állampolgárok voltak. A kérelmeket a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgatósága bírálja el. Egy 
ilyen folyamatnak a végén az esküt tevő Riegel Erwin ünnepélyes kere-
tek között szerezte meg a magyar állampolgárságot. 

Gratulálunk a magyar állampolgárság megszerzéséhez!

Újabb honfitársunk tett állampolgársági esküt

Jánoshalma legforgalmasabb csomópontjában befejeződött a műszaki 
átadás, december 14-én délelőtt óta működnek a forgalomirányító lám-
pák. A megváltozott forgalmi rend az első időszakban bizonyára szokat-
lan minden közlekedő számára. Sokaknak az volt a véleménye, hogy újra 
elő kell venni a KRESZ tankönyvet feleleveníteni az tanult ismereteket, 
de egyértelmű, hogy az útkereszteződésen való áthaladás így, ebben a 
formában biztonságosabb. 

Az Önkormányzat a város honlapján, Facebook oldalán, és itt a János-
halmi Hunyadi Népe hasábjain is közzéteszi a Magyar Közút Zrt. által 
rendelkezésre bocsátott részletes tájékoztatót a forgalomtechnikai vál-
tozásokról.

A Magyar Közút Zrt. tájékoztatója
„A Jánoshalma Dózsa Gy. u. – Bajai u. – Rákóczi F. u. jelzőlámpás 

csomópont alapesetben forgalomfüggő csomópont, ami annyit jelent, 
hogy a járművek és a gyalogosok is csak bejelentkezés alapján kapnak 
zöld jelzést.

Fontos, hogy a járművezetők a STOP vonalhoz minél közelebb állja-
nak meg, hogy a detektor érzékelje őket, és zöldet kapjanak.

A gyalogosoknál a bejelentkezés a gyalogos nyomógomb megnyomá-

sával történik, melynek megnyomásáról a nyomógomb VÁRJON felirat 
villogásával, vagy folytonos világításával jelez vissza, attól függően, hogy 
milyen nyomógomb típus van felszerelve.

Ennél a csomópontnál részlegesen védett irányítási mód, azaz úgy-
mond „telizöldes” irányítás van, tehát számítani kell rá, hogy az egy-
mással szemből érkezőknek együtt van zöld jelzés és minden irányba 
továbbhaladhatnak.

Tudni kell, hogy ez nem egyedi eset, országszerte több ilyen telizöldes 
irányítású jelzőlámpás csomópont működik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennél a csomópontnál is a KRESZ sza-
bályainak betartása szerinti közlekedés a járművezetők egyedi felelős-
sége.”

A város vezetése ezúton is köszönetet mond a tervezői, és kivitele-
zői munkálatok lebonyolításáért, finanszírozásáért a Magyar Közút Zrt. 
megyei vezetőségének, Dr. Sztana Zoltánnak és munkatársainak, mun-
kájukkal nagymértékben hozzájárultak a biztonságos közlekedés fel-
tételeinek megteremtéséhez, a balesetek elkerüléséhez városunkban. 
Köszönet érte!

Biztonságos, balesetmentes közlekedést kívánok!
Czeller Zoltán polgármester

Működnek a forgalomirányító lámpák
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Adventi koncert címmel, nagy sikerű, másfélórás, zenei est résesei 
lehettek mindazok, akik 2021. december 18-án, szombaton ott voltak a 
Szent Anna templomban. Városunk ifjú, és korábban született zenenö-
vendékei és tanáraik segítettek a karácsonyra hangolódásban, s közben 
rácsodálkozhattunk felkészültségükre és tudásukra. 

A koncert nyitányaként Kovács Andrea és Juhászné Zelei Judit négy-
kezes zongorajátékát élezhette a közönség. 

Őket követte Szente Alfonz tanár úr furulya együttese, melynek tag-
jai szeptemberben kezdték hangszeres tanulmányaikat a Kiskunhalasi 
Alapfokú Művészeti Iskola jánoshalmi telephelyén. Elsőként lép színpad-
ra Huszti Dorottya, Ádám Boróka, Taskovics Anita, Fekete Bence, Varga 
Beáta, Komáromi László Kornél, Raáb Dóra Maja, Varga Árpád, Horváth 
Viktória és Miklós Emese. Az ő előadásukban a Télapó itt van…, Sut-
tog a fenyves zöld erdő… és a Hull a pelyhes fehér hó… kezdetű dalo-
kat hallgathattuk meg. 

Majd Komáromi László Kornél, Raáb Dóra, Varga Árpád, Horváth Vik-
tória és Miklós Emese az Ó gyönyörű szép és a Kirje, kirje kisdedecs-
ke kezdetű dalokat szólaltatja meg, valamint Varga Árpád, Horváth Vik-
tória és Miklós Emese a Kis karácsonyt is eljátszották nekünk furulyán. 

A Hull a pelyhes 
fehér hó kezdetű dal 
most zongorán szólal-
tatta meg Édes Éva 
szólóban, majd a Jingle 
bells angol karácsonyi 
dalt játszotta felkészí-
tő tanárával, Juhászné 
Zelei Judittal.

Ezt követően Kiska-
rácsony, nagykarácsony kezdetű 
ismert karácsonyi dalt Bányai Anna 
adta elő szintén zongorán tanárá-
val.

Deákfalvi Barnabás előadásá-
ban pedig a We wish you a mer-
ry Christmas angol karácsonyi dalt 

hallgathatta meg a szép számú közönség, melyet négy kézzel adtak elő 
Juhászné Zelei Judittal. 

A következőkben a Szent Anna iskola kis-énekkarosai, furulyásai és 
zenekara volt hallható. Elsőként az Ó jöjj, ó jöjj kezdetű közismert adventi 
ének csendül fel a hangszeres gyerekekhez illő dallammal, majd Juhász 
Gyula: Karácsony felé c. verse Sillye Jenő által megzenésített változatát 
hallhatjuk. A vers egy olyan dallammal szólal meg, melyet valószínűleg 
a kedves jelenlévők közül még senki sem hallott korábban. Felkészítők: 
Buzder Mónika és Mészáros Gábor

Két ifjú tehetség, Rendek Gergő és Prikidánovics Tamás orgonán ját-
szottak nagyszerűen egy-egy zenedarabot, Réti Attila tanár úr felkészí-
tésében. 

Ezt követően öt kis csellista növendék – Huszti József, Tóth Orsolya, 
Diósi Áron, Gyuris Janka, Árpás Bálint – lépett színpadra, akik szintén 
idén kezdték meg hangszeres tanulmányaikat László Blanka tanárnőnél. 

A követke-
ző percekben 
fuvolaszó csen-
dült fel a templom 
falai között.  Kár-
páthy Száva Fanni 
a „Hull a hó is” finn 
karácsonyi dalt 
szólaltatta meg 
fuvolán. Zongorán 
kísérte: Juhászné 
Zelei Judit

Nívós zenei ajándék karácsonyra
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A Szent Anna iskola zenekara, a HETVENSZER HÉTSZER ZENEKAR 
Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag című versét adta elő zenei kön-
tösbe öltöztetve, 

Szente Alfonz és Juhászné Zelei Judit előadásában a You Raise me up 
című művet hallgathattuk meg a következő percekben. 

 Végezetül egy sokak által ismert karácsonyi dal csendül fel: White 
Christmas. Akik színes csengőkkel előadták: Kovács Andrea, Juhász-
né Zelei Judit, László Blanka, Szente Alfonz, Réti Attila, Dobos Balázs 
és Gólity Andor.

Köszönjük ezt a szép esetét a szervezőknek, felkészítőknek és termé-
szetesen a szereplőknek!                                                     ikor

Ezt követően Kovács Sára zongorázott a következő percekben felké-
szítő tanárával Juhászné Zelei Judittal..Majd Majkapar: Andante című 

négykezes zongoradarabját Papp 
Sarolta előadásában hallhattuk, 
aki szintén tanárával zongorázott.

Suttog a fenyves zöld erdő kez-
detű dalt pedig zongorán Juhász 
Benedek játssza el. Felkészítő 
tanára: Lábodi Róbert 

Majd a Jingle bells kezdetű 
dalt szólaltatja meg anyukájával, 
Juhászné Zelei Judittal közösen. 

Egy mélyréz trió következett utánuk. Gólity Andor és Dobos Balázs 
tubán, valamint Szente Alfonz tenorkürtön egy angol karácsonyi dallamot 
és egy szintén angol népdalt szólaltattak meg.

Vargáné Sere 
Csilla is szeptem-
berben kezdte meg 
furulya tanulmá-
nyait Szente Alfonz 
tanár úrnál, aki-
vel most duóztak. 
Jeremiah Clarke: 
Menüettjét és egy 
olasz dallamot ját-
szottak közösen.

A Kiskunhalasi Alapfokú Művé-
szeti Iskola vonós tanszakának  
növendéke, Lencse Dorka hege-
dült a következő percekben. Zon-
gorán kísérte Juhászné Zelei Judit

Corelli művét csellón László 
Blanka tanárnő, zongorán Juhász-
né Zelei Judit tanárnő szólaltat-
ta meg. 

Gustav Holst  művét tubán 
Dobos Balázs, valamint tanára Szente Alfonz tenorkürtön adták elő. Zon-
gorán kísért, Juhászné Zelei Judit
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Államilag hitelesített szoftverrel 
törölhetők véglegesen a tartós 
adathordozókon tárolt adatok

A fogyasztók magánszférájának védelme érdekében új szolgáltatással 
biztosítja az adathordozókon tárolt információk végleges törlését a Nemze-
ti Média- és Hírközlési Hatóság. Az ingyenes, állam által hitelesített, köny-
nyen kezelhető szoftverrel mindenki maga tudja elvégezni az adattörlést tar-
tós adathordozóin.

Az új megoldás főként akkor tesz jó szolgálatot, ha az eszköztől gazdá-
ja megválna, és nem akarja, hogy az új tulajdonos hozzáférjen a rajta tárolt 
személyes adatokhoz, videókhoz, dokumentumokhoz, vagy bármilyen egyéb 
tartalomhoz.

A szolgáltatást azok a fogyasztók vehetik igénybe, akik november 30-a 
után új vagy használt laptopot, notebookot, tabletet, PC-t, desktopot, pendri-
ve-ot, érintőképes mobiltelefont, illetve külső vagy belső nem felejtő adattá-
rolót (HDD, SSD, NVME) vásárolnak. Ilyen esetben a vevők a kereskedőtől 
– a számla, és a jótállási jegy mellett – egy 2x3 centis, lekaparható réteggel 
eltakart, 6 nagybetűből és számból álló kódot tartalmazó egyedi címkét kap-
nak. A címke segítségével tetszőleges időben, egy alkalommal végezhető el 

Kormányablak ügyintézői 
bizonyítványok átadása

2021. december 9-én, a jánoshalmi kormányablakban két kormányab-
lak ügyintézői képzésen végzett kolléga vehette át bizonyítványát.

A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002  azonosító számú,  „A terüle-
ti államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt 
Projekt keretein belül valósult meg a kormányablak ügyintézői képzés VI. 
üteme, melynek elérkeztünk a bizonyítvány átadásához.

A képzés keretében a hallgatók széles körű szakmai tudásra tehettek 
szert, hisz immáron több mint 2500 ügyfajtát intézhetünk a kormányab-
lakokban. 

Elektronikus ügyintézés a 
katasztrófavédelmi hatósági eljárásokban
2022. január 01-től elektronikussá válik a vízügyi és vízvédelmi hatósági 

és szakhatósági eljárásokon túlmenően valamennyi, a hivatásos katasztrófa-
védelmi szervnél intézhető hatósági eljárás.

A „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrend-
szer (VIZEK) kialakítása” elnevezésű projekt jelentős informatikai fejlesztés-
sel biztosít elektronikus ügyintézést valamennyi ügyfél részére, de meghagy-
va a hagyományos papíralapú eljárás választásának lehetőségét a természe-
tes személyek számára. 

2022. január 01-től valamennyi hatósági engedélykérelem és mellékletei 
az Integrált Hatósági Rendszeren (IHR) elektronikusan nyújthatók be, a díjak 
befizetése az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) teljesít-
hető, így megvalósul az elektronikus kapcsolattartás hatóság, ügyfél és szak-
hatóságok között, a hatósági eljárás elektronikusan lefolytatható. 

Az IHR bevezetésével csökkennek az ügyféli adminisztrációs terhek, létre-
jön az „egykapus” hatósági ügyintézés.

A papíralapú és e-papír ügyintézést felváltják az elektronikus munkafolya-
matok a tűzvédelem, piacfelügyelet, veszélyes üzemek, veszélyesáru-szállí-
tás, kritikusinfrastruktúra-védelem, nukleárisbaleset-elhárítás, polgári véde-
lem szakterületek engedélyezési és hatósági ellenőrzései során, ezért az 
ügyfelek, felhasználók tájékoztatása érdekében 

Az új elektronikus szakrendszer 2022. január 1-től érhető el a https://ugy-
felportal.katved.gov.hu oldalon.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások továbbra is 
a vizek.gov.hu oldalon intézhetőek.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

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

janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-288,
      06-77/795-284, 06/77-795-271
E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 

06-77/795-276 06-77/795-081, 
06-77/795-082, 06-77/795-272

E-mail cím:
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

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

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

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

hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás 
a kormányablakban:

hétfő: 800-1200 és 1300-1530

csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésügyi Osztály 1.

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

hétfő: 800-1130 és 1300-1600

kedd, szerda, csütörtök: az ügyinté-
zővel telefonon előzetesen egyezte-
tett időpontban

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

Elérhetőségek, 
ügyintézési időpontok

A képzés két részből állt,  közszolgálati továbbképzési részből, amely-
nek megszervezéséért a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felelt, vala-
mint Munkába illesztő képzésből amelynek lebonyolítását a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal végezte. 

Minden kormányablak osztály esetében ügyfélszolgálati mentorok 
segítették a gyakorlati szakmai ismeretek megszerzését. A 14 napos 
jelenléti képzés 2021. szeptember 1. és 2021. december 15. között került 
megtartásra. 

Járási Hivatalunk részéről 2 fő tett sikeres vizsgát és szerzett bizonyít-
ványt, aki ünnepélyes keretek között vehette át a dr. György István, a 
Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára által ado-
mányozott oklevelet 2021. december 9-én. A megrendezett bizonyítvá-
nyátadó ünnepségen Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna járási hivatalveze-
tő asszony a himnusz elhangzását követően mondott köszöntő beszédet 
és kollégái jelenlétében átnyújtotta a bizonyítványt.

A sikeres vizsgához és a bizonyítvány átvételéhez szeretettel gratu-
lálunk.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)



7. 2022. január

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEJárási Hivatal hírei

Sajtóközlemény
2022 januárjától gyorsabb és egyszerűbb lesz az 

adatváltozásokkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása 
2021. november 30.

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás név-, lakcím-, és elérhetőségi ada-

tok változása, okmánycserék, valamint például költözésből, bérbeadásból 
adódó közműátírás esetén elektronikus adatközvetítő szerepet tölt be a 
lakossági ügyfelek, valamint a piaci szolgáltatók között. 2022 januárjától 
a magánszemélyek kezdeményezhetik, hogy az állami nyilvántartások-
ban tárolt adataik változása esetén értesítést kapjanak azok a közművek 
és cégek, amelyekkel szerződésük van. Az ügyfeleknek így nem szüksé-
ges adatváltozásaik bejelentését, továbbá a közműátírásokat személye-
sen megtenniük, hanem az e-bejelentő webes felületen, néhány gomb-
nyomással, vagy a kormányablakokban nyújtott szolgáltatással végez-
hetik el az eddig időigényes feladatot. Az ingyenes szolgáltatás igény-
bevételével az ügyfelek adatváltozással kapcsolatos bejelentése és a 
közműátírási folyamat egyablakos úton, egyszerűen, gyorsan teljesíthe-
tő, kiváltva ezáltal az összes érintett, akár egy tucatnyi szolgáltatónál a 
külön-külön egyéni ügyintézést.
Az új és innovatív e-bejelentő szolgáltatásnak köszönhetően az ügyin-
tézés és az eljárások átfutási idejének és költségeinek csökkentésével 
ügyfél és szolgáltatói oldalon egyaránt jelentős adminisztratív tehercsök-
kentés érhető el. Az élethelyzet-alapú szolgáltatás létrehozása egy újabb 
lépést jelent az adatvezérelt és szolgáltató jellegű közigazgatás kialakí-
tása felé.
Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás a jövő év elején első ütemben a 
lakossági ügyfelek változásügyeit érintően, továbbá közműszolgáltatók 
és távközlési vállalkozások irányában jön létre. A szolgáltatás egy későb-
bi fejlesztési ütemben a szolgáltatói szféra további szereplőivel, így pél-
dául bankokkal és biztosítókkal is kiegészül, valamint a természetes sze-
mélyeken túl a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók is igénybe vehe-
tik majd.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, a Közigazgatás- és Köz-
szolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 
„Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukcióban valósul meg.
A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061

További információ kérhető:
sajto.kozszolgalat@me.gov.hu, +36 20 926 4136

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Januárban oltási akció lesz 
a járás székhelyeken 

Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron vírusvariáns magyaror-
szági megjelenésére tekintettel januárban oltási akció lesz a járási szék-
helyek szakrendelőiben, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszí-
ni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. 

Az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkérte arra, hogy 
a rendelési időben végzett oltásokon túl, tartsanak kifejezetten oltási akci-
ónapokat.

A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint 
szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon  és járásközponti szak-
rendelőkben, így Jánoshalmán a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti szakren-
delőben. Ekkor előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztráció-
val lehet menni oltásra. 

Oltási akció a jánoshalmi járásközponti szakrendelőben lévő oltóponton:
2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között      
2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,
2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között
2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,
2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,
2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,
2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.
2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között,
Az Országos Oltási Munkacsoport a polgármestereket is megkeresi, 

akik részt vesznek az oltási akciónapok lakosság számára való meghir-
detésében.

Meghosszabbították a 
veszélyhelyzetet

Meghosszabbította 2022. június 1-jéig a koronavírus-járvány miat-
ti veszélyhelyzetet a kormány javaslatára az Országgyűlés, így a lejárt 
okmányokra is új érvényességi határidő vonatkozik.

A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által jegyzett, a 
veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló tör-
vényjavaslatot 133 igen, két nem szavazattal és egy tartózkodás mellett 
fogadták el a képviselők. A kormány arra hivatkozással kezdeményezte a 
december 31-ig tartó veszélyhelyzet meghosszabbítását, hogy így bizto-
sítható a hatékony és gyors döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta 
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. Amennyiben a jár-
ványhelyzet lehetővé teszi, a kormány kezdeményezni fogja a veszély-
helyzet korábbi megszüntetését – olvasható a törvény indoklásában.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős 
államtitkára a korábbi parlamenti vitában hangsúlyozta, a törvény nincs 
hatással az országgyűlési képviselők választásának áprilisi vagy májusi 
megtartására, az országos népszavazások pedig a veszélyhelyzet alatt 
is lebonyolíthatók.

A veszélyhelyzet alatt hozott kormányrendeletek hatályukat vesztik, ha 
megszűnik a veszélyhelyzet. Ezért a törvény a jogbiztonság érdekében 
rendezi ezen intézkedések sorsát is.

Ismét meghosszabbítják a lejárt okmányok érvényességét, az új 
határidő 2022. június 30. A rendelkezés a magyar hatóság által kiállí-
tott, Magyarország területén hatályos, 2020. március 11. és 2020. július 
3. között lejárt, vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt 
vagy lejáró hivatalos okmányokra vonatkozik, ideértve a forgalmi enge-
délybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is.

(MTI)

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetésével a Kormány tovább 
csökkenti az emberek adminisztrációs terheit, a közigazgatási ügyintézés mel-
lett immár a szolgáltató szektorban is. 2022. január elsejétől az ügyfelek kez-
deményezhetik, hogy nevük, címük, okmányadataik változásairól elektroniku-
san kapjanak értesítést a velük szerződéses jogviszonyban álló közművek és 
cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. Az ingyenes szolgáltatással kényel-
mesebbé és gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a közmű-
vek átírása, amellyel jelentős időt takaríthatnak meg a családok. A projekt meg-
valósításához a Miniszterelnökség vezette konzorcium 1,445 milliárd forint visz-
sza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

a végleges adattörlés úgy, hogy az eszközt – akár egy külön számítógépen – 
tulajdonosa csatlakoztatja a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság honlapján 
(https://nmhh.hu/) elérhető informatikai programhoz, majd a kód felhasználá-
sával elvégzi a törlést. A műveletet követően a felhasználó a megadott e-ma-
il címére hivatalos értesítést is kap a sikeres törlésről.

A címkéket a kereskedők a vállalkozás telephelye vagy székhelye szerint 
illetékes járási vagy kerületi hivatalnál vehetik át. 

 Részletes információ a címkékkel kapcsolatos tudnivalókról: https://nmhh.
hu/veglegestorles.

(kormanyhivatal.hu)
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Január elsejétől gyorsabb és egyszerűbb lesz az adatváltoztatásokkal 
kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása az adatváltozás-kezelési 
szolgáltatás bevezetésével: a lakossági ügyfelek kezdeményezhetik, hogy 
okmányadataik változtatásairól elektronikusan kapjanak értesítést a velük 
szerződésben álló közművek és cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. 

Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkára mérföldkőnek nevezte a projektet, amellyel az állam már 
nemcsak saját adminisztratív eljárásaiban segít az embereknek, hanem a 
privát szolgáltatók esetében is érdemi támogatást kíván nyújtani. Közölte, a 
szolgáltatásnak köszönhetően januártól az adatváltozásokat elég lesz egy-
szer bejelenteni a kormányhivatalnak, és az állampolgárok felhatalmazása 
alapján a szerződött szolgáltatónál elvégzik a munkát az emberek helyett. 

Első ütemben magánszemélyeket támogatnak a szolgáltatással a köz-
mű- és a telekommunikációs szektor szereplőinek bevonásával - mondta az 
államtitkár, aki megjegyezte, hogy évente mintegy 4 millió adatváltozással 
összefüggő ügyet intéznek a magyar emberek. Közölte, a következő ütem-
ben a vállalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak is biztosítani kívánják 
ezt a kényelmi szolgáltatást. A szolgáltatókört is szélesítik a banki és a bizto-
sítói piac szereplőivel. Ágostházy Szabolcs elmondta, ha megvalósul a teljes 
projekt, az emberek évente 17,5 millió óra adminisztrációt spórolnak majd 
meg. A szolgáltatók oldalán ez évente mintegy 12 millió munkaóra megta-
karítását jelenti majd, és ezzel jelentősen csökkennek a költségeik. A becs-
léseik szerint évente mintegy 140 milliárd forint megtakarítást jelent majd a 
projekt elindítása - tette hozzá. 

Ágostházy Szabolcs azt mondta, a projekt mintegy másfél milliárd forint 
vissza nem térintendő európai uniós támogatásból valósult meg, így ez már 
egy éven belül százszoros megtérülést jelent. Egy éven belül elérik a teljes 
szolgáltatói lefedettséget - tette hozzá Ágostházy Szabolcs. Wetzel Tamás, 
a Miniszterelnökség miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a szolgáltatás a 
kényelmi és nemzetbiztonsági faktorokon túl nagyon komoly biztonsági és 
jogbiztonsági tényezőt is jelent. Példaként említette, hogy ha esetleg elma-
rad az átíratás, levelezésekkel, akár bírósági eljárásokkal is számolni kell, 
ami mindenkinek kiadást és további ügyintézést jelent. 

Uzsák Katalin, a Miniszterelnökség területi közigazgatás működtetéséért 
felelős helyettes államtitkár arról beszélt, a szolgáltatás célja, hogy az ügy-
fél elégedettebb legyen, időt spóroljanak meg neki. A szolgáltatást nem csak 
elektronikusan, hanem a kormányablak ügyintézőinek segítségével is igény-
be vehetik majd az emberek - mondta. 

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott kiemelte: a kormány egy 
évtizede igyekszik megtenni mindent annak érdekében, hogy egyszerűbbek 
legyenek az emberek mindennapjai, és az adatváltozás-kezelési szolgálta-
tás ehhez járul hozzá. 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás név-, lakcím-, és elérhetőségi ada-
tok változása, okmánycserék, valamint például költözésből, bérbeadás-
ból adódó közműátírás esetén elektronikus adatközvetítő szerepet tölt be a 
lakossági ügyfelek, valamint a piaci szolgáltató között.

Januártól a magánszemélyek kezdeményezhetik, hogy az állami nyilván-
tartásokban tárolt adataik változása esetén értesítést kapjanak azok a köz-
művek és cégek, amelyekkel szerződésük van. Az ügyfeleknek így nem 
szükséges adatváltozásaik bejelentését, továbbá a közműátírásokat szemé-
lyesen megtenniük, hanem az e-bejelentő webes felületen, néhány gomb-
nyomással vagy a kormányablakban nyújtott szolgáltatással végezhetik el 
az eddig időigényes feladatot.

Januártól egyszerűbb ügyintézés 

Az év végi kerékpár nyereményt  
G. Gábor mélykúti lakos nyerte. 

Gratulálunk!

A neves programajánló portál karakter-jellemzése szerint ”Julien nőt-
len, szoknyapecér fogorvos. Stéphanie mogorva, maximalista asszisz-
tensnő. Igor fiatal, helyét kereső reklámmodell. Antonia céltudatos, 
magabiztos lány.” E nem mindennapi jellembéli és társadalmi helyzet-
ből fakadó különbözőségek mellett egy kezdeti füllentés e négy szerep-
lőt képtelenebbnél képtelenebb helyzetekbe sodorja.

Közben olyan örökzöld slágerek csendülnek fel, mint “az a jamai-
kai trombitás”

Szereposztás:
Stephanie......................................... Gallusz Nikolett
Julien................................................ Perjés János
Antonia............................................. Virga Tímea
Norbert............................................. Seder Gábor
Igor................................................... Szász Boris
Madame Durand-Bénéchol.............. Borbáth Ottília

Ha elmúlik karácsony...

Városunk Főtere és a Kossuth utca gyönyörűen feldíszített, alkalomhoz illő 
díszvilágítással és dekorációval várta karácsonyt. Köszönet ezért a Város-
gazda Kft. munkatársainak és önkénteseknek, akiknek része volt ebben. Saj-
nos nem sokáig élvezhetjük, január elején vissza áll a tér hétkönapi rendje.
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A Gyermeklánc Óvoda és 
Bölcsőde közössége, 

a Micimackó csoportos 
Lengyel Mira Lea rajzával 
kíván mindenkinek békés, 

boldog új esztendőt!

A máltai csoport  az előző évekhez képest csak részben tudta vállalni 
az ünnepek előtti segítségnyújtást.

Tagjaink nagyon fontosnak tartották ebben a járványhelyzetben is, 
hogy enyhítsék azoknak a betegeknek, magányosoknak, idős embe-
reknek, gyerekes családoknak a gondjait, akiknek nehézséget okoz az 
ünnepek várása.

Tartós élelmiszert gyűjtöttek, a gyűjtés és adományozás eredménye-
képpen 171 csomagot juttattak el az ünnepek előtti napokban a rászoru-
lókhoz. Természetesen ez a mennyiség csepp a tengerben, sokkal több-
re lenne szükség, ők a lehetőségeikhez mérten ennyit tudtak vállalni.

A csomagokhoz az 1710 kg tartós élelmiszert különböző források-
ból biztosították. Felhasználták a Magyarok Kenyere Programban áta-
dott lisztet, a Dél-Alföldi Régiótól kapott nagy mennyiségű olajat, cuk-
rot tésztát, konzervet. A tagok közül 17-en vettek részt a Spar-gyűjtés-
ben. A Szent Anna Katolikus Intézmény diákjai és dolgozói 160 kg tar-
tós élelmiszert gyűjtöttek és 52 szeretetdobozt készítettek, amit a kará-
csonyi csomagokhoz ajánlottak fel. Menyhárt Sándor plébános úr átad-
ta az adventi vásár bevételét,  220 ezer forintot, és egész évben lehe-
tővé tette a templomi pénz- és tartós élelmiszer gyűjtést. Magánszemé-

lyektől is kaptunk adományt.
A 648.000 forint értékű csomagok összeállítását és eljuttatását a mál-

tai tagok és önkéntesek vállalták.
Hálás köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon- munkájukkal, 

idejükkel, adományukkal- hozzájárultak ahhoz, hogy szebbé tegyék 
sokaknak az ünnepét.

K.Gy-né

Szeretet csomagok 
karácsonyra

Gyermeklánc Óvoda hírei
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Rendhagyó módon érkezett meg a Mikulás a 
jánoshalmi Gyerekházas családokhoz.

A járványügyi szabályokat figyelembe véve, 
az idei évben szabadtérre terveztünk a Miku-
lás ünnepünket.

December a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Énekekkel és dalokkal köszöntöttünk a nagy 
szakállú Télapót, akit az múlt évekhez hasonló-
an, most is nagyon sok ámuló szempár figyelt.

Volt, aki bátran, és akadt olyan is, aki meg-
szeppenve, tekintett a jó öreg Mikulásra. Vége-
zetül azonban, mindenki boldogan bontogatta a 
piros csomagját.

Az advent beköszöntével, téli és karácsonyi 
dekorációkkal díszítettük a Gyerekházat. Mikor 
már minden helységünket átjárta a fenyő illa-
ta, elkezdtünk hangolódni a szeretet ünnepére.

A játékos tevékenységeink mellett, az anyu-
kákkal közösen karácsonyi angyalkákat készí-
tettünk, valamit Luca búzát ültettünk.

Ebben a hónapban is Dr. Kinigopulos Márta 
pszichológus adott választ a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos kérdéseinkre. December 16-án 
karácsonyfát állítottunk, mákos gubát készítet-
tünk, és meghitten ünnepeltünk.

Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 
éves korú gyermeket és anyukáját, a 

Biztos Kezdet NYITNIKÉK Gyerekházba!
Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni és Niki (néni) 

Lippai-Ádám Nikolett
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Kedves hagyomány óvodánkban, hogy közös verseléssel, dalolással 
búcsúzunk az elköszönő évszakoktól. Így történt ez az ősz utolsó napján 
is: a gyerekek Ősz anyónak kedveskedve mondták el kedvenc verseiket, 
éneküket. Elhangzott sok szép költemény almáról, dióról, gesztenyéről, 
süniről, falevelekről. Majd az óvónénik meglepetése következett: Az ara-
nyos-tarajos kiskakas meséjét játszották el az összegyűlt társaságnak. 
Izgalommal, jókedvűen szurkolt mindenki a kakaska megmeneküléséért, 
a róka pórul járásáért. A mese végi megkönnyebbülés után zeneszóval 
ért véget a hagyományőrző délelőtt.

Puskás Katalin
óvodapedagógus

Irodalmi délelőttel búcsúzott az ősz
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Hulladékból hasznosat, szépet…

Alsó tagozatunkon 2015 óta minden novemberben pályázatot hir-
detünk tanítványainknak „Hulladékból játék, használati tárgy” címmel, 
melynek célja, hogy a kidobásra szánt anyagokból új tárgyakat hozza-
nak létre.

Most is csodálatos, kreatív pályaművek születtek diákjaink ötletei és 
ügyes kezei nyomán. Jópofa játékok, esztétikus szobadekorációk, virág-
tartók készültek, melyekből kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján.

A technikatanárokból álló zsűri a következő eredményt állapította meg. 

Első helyezést ért el Zsiros Fruzsina 3. a osztály, második helyezett lett 
Gróf Bertalan Péter 1. c osztály, és harmadik helyen végzett Raáb Dóra 
Maja 4. a osztály. Különdíjas lett Buzder Levente 1. c osztály

 és Juhász Kevin 1. c osztály
Minden résztvevő diákunknak szeretettel gratulálok, és további sikere-

ket kívánok a hulladékcsökkentés terén! 
Puskás Krisztina

szervező
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Rendhagyó adventi műsorral leptük meg a Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza lakóit advent 4. vasárnapja előtt.

Az 5.a osztályosokkal az udvaron énekeltünk, a gyerekek közreműkö-
désével készített apró ajándékokkal vittük el a karácsony hírét. A lakók 

az ablakból, teraszról nézték, hallgatták a rövid udvari szerenádot, mivel 
a járványhelyzet miatt ebben a formában volt a legbiztonságosabb. 

Nagyon jótékony ez tanulóinknak is, hiszen megtapasztalják ilyenkor 
az örömszerzés élményét.                                                      P.V.K.

Adventi szerenád

„Kősziklánk az ősi magyar 
dal”  címmel rendez testvér-
városunkban Topolyán sok-sok 
éve népzenei versenyt a Kodály 
Zoltán MMK, ahol mi is évek óta 
örömmel részt veszünk.

A színvonalas népzenei talál-
kozón az idén egy páros, és 
egy csoport indult az iskolánk-
ból. Lengyel Anna – Tóth Flóra 
2. helyezést értek el. A Hunya-
dis Pacsirták pedig 3. helyezést. 
A pacsirtáink: Dági Veronika, 
Dudás Zselyke, Gyuris Janka, 
Lengyel Anna, Lengyel Kamilla, 
Lógó Bianka Rita, Szabó Regi-
na, Matuz Bianka, Prikidánovics 
Tamás, Tagai Flóra, Tóth Flóra.

Felkészítő tanár: Patocskai-
né V. Klára

„A zene lelki táplálék, és semmi 
mással nem pótolható.”

/Kodály Zoltán/

Gratulálunk  szép eredményhez

Énekverseny Topolyán
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A Hunyadi Iskola pedagógusai, diákjai mindig nagy 
hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására, a 
közösség formáló eseményekre, ünnepeinkre. Decem-
ber 18-a szombat is egy ilyen szép ünnepi nap volt 
iskolánkban. Az osztályközösségek közös programmal 
köszöntek el egymástól a szünet előtt, elevenítették fel 
a karácsonyhoz kapcsolódó szokásokat közös mézes-
kalács készítéssel, énekekkel, történetekkel, vígság-
gal egymás megajándékozásával. A felső tagozaton 
akadt olyan osztály is, aki palacsintasütéssel próbálko-
zott. Nemcsak finom, hanem szemet gyönyörködtető, 
habos alkotások születtek. Ezek az események rend-
kívül fontosak a gyermekek pozitív személyiségfejlő-
désében.  Fontos, hogy rohanó, eldurvult negatív vilá-
gunkban sok szép élményt kapjanak tanítványaink, s 
ezáltal egészséges lelkületű felnőtté váljanak. A kará-
csony várása ehhez egy nagyon jó lehetőség.

Ezen a napon tartottunk egy szerény ünnepséget is, 
amely keretén belül iskolánk Invokáció alapítványának 
hagyományos karácsonyi jutalmát adtuk át szorgal-
mas, jó magaviseletű gyermekeinknek. 

Idén alapítványi jutalomban részesültek:
Tósaki Viktória 3., Komáromi László Kornél 4., Föl-

des Bence 5, Miklós Emese és Otott-Kovács Kiara 7. 
Kasziba Rebeka 8. osztályos tanulók. 

Ünnepségünk végén egy koccintással kívántunk 
egymásnak örömteli szép karácsonyt, nyugodtabb új 
évet, s jó sok pihenést a téli szünetben!

Karácsony a Hunyadiban

Az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban a 7. és 8. évfolyamos tanu-
lók interaktív pályaválasztási bemu-
tatón vehettek részt. Rövid kérdé-
sekre válaszolva a továbbtanulás 
legfontosabb mérföldköveit elevení-
tették fel. Tájékoztatót hallhattak a 
különböző iskolatípusokról: gimná-
zium, technikum, szakképző iskola. 
Szimulátor segítségével az autófes-
tést is kipróbálhatták.

Tartalmas, érdekes foglalkozáson 
vehettek részt a tanulók, köszönjük 
az ajándékokat!

Pályaválasztási tájékoztató
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Segítség, sok a hó!

Egyelőre nem a Hunyadi Iskola udvarán, hanem Mikulás rénszarvasai-
nak istállója előtt.

Annyira sok, hogy veszélybe került az idei ajándékozás, ugyanis a 
hótorlasz miatt Mikulás nem indulhatott azonnal útnak a gyerekek által 
nagyon várt csomagokkal. Ezzel a bonyodalommal kezdődött a Zseb-
színpad fenti című előadása, melyre a felső tagozatos színjátszó gyere-
kek hívták meg az alsó tagozatos diákokat.

Kik segítettek kiszabadítani a rénszarvasokat és a szánt a hótor-
lasz mögül? Megtudhatta mindenki, aki ellátogatott az iskola dísztermé-
be, ahol a csodás díszleteknek köszönhetően Mikulás házában találtuk 
magunkat.

A kis színészpalánták olyan átéléssel játszották a darabot, hogy mind-
annyiunkra átragadt az izgalom, s együtt szurkoltunk az erdő lakóinak, 
hogy fel tudják ébreszteni az alvó medvét, akinek ereje kellett a hatalmas 
hókupac eltávolításához. Szerencsére az összefogás most is segített, s 
ebben az évben is odaért időben a Mikulás minden gyerekhez.

Nagy köszönettel tartozunk a mesejáték nyújtotta élményekért Garami 
Mária Renáta tanárnőnek, aki az előadás rendezője, a színjátszó gyer-
mekek betanítója volt, no és természetesen a Zsebszínpad minden sze-
replőjének! Az előadás után sok elsős gyermektől hallottam a következő 
mondatot: „Tanító néni, ez nagyon jó meglepetés volt!”

Puskás Krisztina

Alsó tagozatos, 
tankerületi szavalóverseny
Néhány évvel ezelőtt 

kezdődtek a tankerületi 
versenyek. Tavaly sajnos 
elmaradtak a covid hely-
zet miatt. Idén azonban új 
erőre kaptak a versenyek 
legtöbbször on-line formá-
ban. November hónapban 
került megrendezésre az 
alsós szavalóverseny járá-
si fordulója. Mészáros Iza-
bella 1. osztályos, Fekete 
Bence 2. osztályos, Bálint 
Dóra és Molnár Fruzsi-
na 3. osztályos tanulókat 
neveztük. Nagy örömünk-
re Fekete Bence 2. osz-
tályos tanulónk III. helye-
zést ért el, és továbbjutott 
a tankerületi döntőbe. Itt 
nem lett helyezett, de gra-
tulálunk mindenképp neki, 
a járási III: helyezéshez!

Szavalóverseny
„A nagy költők ismerik 

a módját annak, hogy az 
érzékek, érzelmek vilá-
gából felhozzanak egy-
egy csodálatra méltó, 
gondolkodásra buzdító 
parányi drágakövet, ver-
set, amelynek segítsé-
gével absztrakt nyelvünk 
formális világából bepil-
lanthatunk a lét valódi 
mélységeibe.”

Csányi Vilmos

Magyartanárként nap 
mint nap ilyen drágakö-
vekkel ismertethetem 
meg tanítványaimat. Ám 
számomra is különleges 
ajándék, amikor egy-egy 
tanítványom eljut a „lét 
valódi mélységeibe”.

Ebben a tanévben 
Dági Attila 8. a osztályos 
diákom a Kiskőrösi Tan-
kerületi Szavalóverseny járási fordulóján, melyet a Rémi Általános Isko-
la szervezett, tovább jutott a következő fordulóra, melyet Kiskunhalason 
rendeztek meg és a „zsűrizést különböző szempontok alapján a Kiskun-
halasi Bibó István Gimnázium magyar szakos kollégái végezték”. Attila 
2. helyezést ért el. Gratulálok, hogy nemcsak érzi és érti, de mások szá-
mára is tolmácsolni tudja nagy költőink „drágaköveit”. 

A videó felvételek elkészítéséért köszönet Rácskai Benjáminnak, 
iskolánk rendszergazdájának.

Garami Mária Renáta

Gépjárművel rendelkező gáz- és 
villanymérő leolvasó munkatársat 

keresünk Jánoshalma és 
környékére. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal: allashirdetes-baja@dlkft.hu
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Csibeavató a Szent Annában

Az idei tanévben – immár 11. alkalommal avattuk elsőseinket, azaz 
kiscsibéinket igazi „Szent Anná-s” diákokká.  A hagyományoktól eltérően 
iskolai életképekkel kívántunk betekintést nyújtani a legkisebbek iskolai 
élményeibe szülőknek és az érdeklődőknek egyaránt.

Az elsősök kezdő lépéseit iskolánkban Simityné Mészáros Judit és 
Pusenszkiné Papp Beatrix osztályfőnökök kísérik.

Fogadalomtételük napján - 2021. november 18-án - a kicsik ígéretet 
tettek, hogy Isten dicsőségére, szüleik és tanítóik megelégedésére tudá-
sukat gyarapítják, és magatartásukkal példát mutatnak. 

A gyermekek megkapták a „tudás kövét”, ami az iskolai évek alatt meg-
szerzendő tudásukat szimbolizálja.

A leendő elsős tanító nénik – Buzder Mónika és Friebertné Radvánsz-
ki Rita – köszöntötték a nagycsoportos óvodásokat, és apró ajándékkal is 
kedveskedtek a gyerekeknek, amelyet eljuttattak az óvodákba. 

Csapóné Sarok Enikő

Kiss Benedek Szavalóverseny 
Akasztón

Iskolánk tanulói, a Balázs-testvérek képviselték intézményünket a 
Kunszt József Katolikus Általános Iskola által szervezett megmérette-
tésen. 

Balázs Gábor Rudolf 8.b osztályos diákunk korcsoportjában 1. helye-
zést ért el.

Balázs Tifani 3. osztályos tanulónk színvonalasan szerepelt.
Gratulálunk!

Jacsóné Szabó Erika és Csapóné Sarok Enikő

Irodalmi siker
Gusztonyi Petra Luca 

6. b osztályos tanulónk a 
Szertelen-kék Alapítvány 
„Mesék a biztonságról” 
elnevezésű meseíró pályá-
zatán kimagasló sikert ért 
el. A szakmai zsűri dönté-
se alapján Panna és a csa-
lád fontossága című mesé-
je megjelenik majd az Ala-
pítvány által kiadásra kerü-
lő mesekönyvben. 

Gratulálunk Luca!
Buzder Mónika

HEORES OF THE FUTURE 
– A JÖVŐ HŐSEI

Kíváncsi lennék rá, hogy hány olcsó póló lapul a szekrényekben, amit 
megvettünk egy alkalomra, mert akciós volt. Vajon kihasználtuk, vagy 
csak egy alkalmi darab volt? Tudjuk, hogy egy ilyen póló előállításához 

mennyi vizet használnak fel? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel kerül-
tek szembe a gyerekek ezen az interaktív élményprogramon, melynek fő 
szempontja a fenntarthatóság.

Egy időutazáson vettünk részt két kalauzunk segítségével, akik a nem 
túl távoli jövőből érkeztek és próbálták megmutatni a gyerekeknek, hogy 
mit tehetnek azért, hogy megóvják a földet. Mert a jövő hősei a jelen kor 
gyermekei, hisz a jelenben kell vigyáznunk és óvnunk a Földünket, hogy 
élőhelyünk maradhasson.

A nap második felében a Planet 2021 című kiállításon barangolhattunk. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még van arra lehetőség, 
hogy tegyünk a környezetünkért, és ezen a napon válaszokat kaphattunk 
a HOGYAN kérdésre is.

Szűcs Ádám Simon iskolánk ötödik osztályos tanulója a Magyar Tele-
víziónak adott nyilatkozatát ezzel a mondattal zárta: „…mert sok kicsi 
sokra megy”. 

Köszönjük a lehetőséget a FENNTARTHATÓSÁGI EXPÓ ÉS VILÁG-
TALÁLKOZÓ SZERVEZŐINEK, hogy a gyerekek teljesen ingyenesen 
vehettek részt ezen a napon.

Vikor Ágnes

Szent Miklós püspök ajándéka
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December 6-án egy régi ismerős, Szent Miklós püspök látogatott az 
iskolánkba. Bár még mindig rendhagyó módon, de ismét együtt örülhet-
tünk a figyelmességeknek színesebbé téve az adventi hétköznapokat. 
Jó tanácsok, kérések, ígéretek, fogadalmak, ajándékok cseréltek gazdát 
ezen a délelőttön. Idén is a szülői közösség angyalai segítették Szent 
Miklós püspök küldetését. Hála és köszönet érte! 

DÖK

Szent Miklós az Óvodában

A gyermekek nagy örömére idén is ellátogatott óvodánkba Szent Mik-
lós püspök. A gyermekek dalokkal, versekkel készültek a püspök foga-
dására, ő pedig néhány biztató szóval és mikuláscsomaggal hálálta meg 
a meleg, szeretetteljes vendéglátást.

Szabóné Bozár Mónika

Adventi készülődés a 
Katolikus Óvodában

Az adventi időszak az év legszebb időszaka. A Katolikus Óvodában a 
vírushelyzethez alkalmazkodva alakítottuk programjainkat, eseménye-
inket. Az adventi koszorún az első gyertyát november 29-én gyújtottuk 
meg, majd minden hétfőn eggyel többet. Ima, ének, verstanulás, jó cse-
lekedetek gyűjtése sem maradhatott el az ünnepi készülődésben. A cso-
portok dekorációi, a gyermekek alkotásai is ezt a hangulatot tükrözték. 
Népi hagyományt elevenítettünk fel a Luca búza ültetésével.

December 14-én dél-
után ünnepi fények és a 
kürtöskalács illata járta 
át óvodánk udvarát, és 
lehetőség volt a csalá-
doknak egy kis beszélge-
tésre egy forró tea és zsí-
ros kenyér mellett.

A csoportok közös 
karácsonyi gyertyagyúj-
tására december 20-án 
került sor a templomban, 
ahol a Katolikus Iskolások 
előadták az óvodások-
nak a betlehemes játé-
kot, majd minden csoport 
imával, verssel, énekkel 
köszöntötte a jászolban 
fekvő kis Jézust. A szü-
lők lehetőségeikhez mér-
ten részt vehettek ezen 
az ünnepen. Minden kis 

gyermek örömmel vihette haza az általa készített kis ajándékát szíve 
nagy szeretetével, mellyel mosolyt, örömet varázsolt szülei arcára.

Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Adventi hangverseny
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Advent negyedik vasárnapjának előestéjén került megszervezésre az 
immár hagyománnyá vált templomi hangverseny, melybe iskolánk zené-
szei, furulyásai és kis-énekkarosai is aktívan bekapcsolódtak. A felké-
szítő tanárok, Buzder Mónika és Mészáros Gábor tudatosan töreked-
tek arra, hogy karácsonyi dallamok helyett valóban az advent hangulatá-
hoz illő műsorszámokkal segítsék az ünnepre való felkészülést. A közön-
ség reakciójából ítélve arra következtethetünk, hogy a Szent Anna Isko-
la gyermekeinek sikerült örömet okozniuk a hallgatóságnak, és talán a 
koncert alatt egy kicsit mindenki szívében föltámadt az a bizonyos szép 
Tündérország, melyről Juhász Gyulának köszönhetően énekelhettünk.

Mészáros Gábor

Adventi lelki nap az iskolában

Az kis Jézus születésére többféle módon is készültünk. Részt vettünk 
a hajnali rorátékon, az adventi koszorú körül rendszeresen imádkoztunk, 
lassan ünneplőbe öltöztettük az iskolát. Azonban nem csupán az iskolát, 
hanem a szívünket is a jócselekedet és a szentgyónás által. 

Az Adventi várakozásunk utolsó hetében, december 21-én tartottuk 
meg iskolánkban a lelki napot. 

A délelőtti lelki foglalkozásokon volt éneklés, csoportmunka, videóné-
zés, beszélgetés, amelyeket Zsúnyi Tibor szenttamási plébános atya, 
Menyhárt Sándor plébános atya, Tápai Péter atya, és Bobár András 

hitoktató irányított. A nap folyamán a tanulók osztályfőnökükkel együtt 
ajándékot készítettek, karácsonyi történeteket dolgoztak fel, játszottak, 
sütöttek, meghitt hangulatban beszélgettek, egymást megajándékozták. 
A foglalkozások után a templomban közös szentmisén vettünk részt. A 
prédikáción Tibor atya történeteiből tanulhattunk, melyeket a saját éle-
téből merített. A nap zárásaként megcsodáltuk a 3. osztály betlehemes 
játékát, ahol felelevenedett a kis Jézus születésének története. Ez úton 
is köszönjük Csapóné Sarok Enikőnek, Buzder Mónikának és Mészá-
ros Gábornak a felkészítést, a gyerekeknek és a zenekarnak a nagyon 
ügyes, színvonalas előadást, valamint az atyáknak , hitoktatónak, osz-
tályfőnököknek a lelkiekben gazdag programot!

A lelki nap segített abban, hogy az adventi utunk végén a Kisded szí-
vünkben is megszülethessen.

Kasziba Magdolna

KORCSOLYÁZTUNK BAJÁN

Sokan vannak, akik örülnek a télnek. Alig várják, hogy hó lepje be a 
tájat, zúzmarától csillogjanak a fák és befagyjanak a tavak, pocsolyák. 
Sajnos mostanában egyre ritkábban fordulnak elő ezek a régen oly ter-
mészetes jelenségek. Szerencsére az emberi lelemény részben már tud-
ja ezeket pótolni. Nem kell a szögre akasztva hagyni a korcsolyákat, ami-
kor elérkezik a szezon. A műjég is ugyan olyan jól csúszik, mint az erede-
ti. Ezt használtuk ki december 17-én 48 gyerkőccel Baján, amikor elutaz-
tunk korcsolyázni. A tavalyi év bezártságai után végre élvezhettük a tél 
apró örömeit, önfeledten koptattuk a jeget a szigeten.

 Komáromi Róbert

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070
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Az országban és talán Közép-Európában is egyedülálló projekt zárult le decem-
ber elején a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégiumban. Elsőként Jánoshalmán segíti a magyar agrárszakképzést az a vir-
tuális valóság oktató rendszer, melyet az iskola tanárai, diákjai valósítottak meg a 
Pix VR Training Kft. segítségével.

Virtuális valóságon (Virtual Reality – VR) alapuló gépbemutató, 3D-s modell 
kiegészítés, gyakorlatias képzés és interaktív túra segíti az országban elsőként az 
agrárszakképzést. A virtuális valóság oktató pilot projektjének keretében került sor 
egy hat munkahelyes oktatóterem átadására. A fejlesztés célja egy olyan komplex, 
több területen is alkalmazható technológiai rendszer bevezetése, amely hozzájá-
rulhat az agrárszakképzés fejlesztéséhez és innovációs tevékenységeinek támo-
gatásához.

Az oktatóterem átadásán a szalagot  Dr Szinay Attila, az Agrárminisztérium köz-
igazgatási államtitkára, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Simonné Szerdai 
Zsuzsanna a Déli ASzC főigazgatója, Bálint Zoltán a  Déli ASzC kancellárja és  Jek-
ler Balázs a Pix VR Training Kft. ügyvezetője vágta át.

Dr. Szinay Attila államtitkár beszédében elmondta, hogy az oktatási rendszernek 
az elmúlt időszakban számos kihívással kellett szembenéznie. Példaként említette 
a koronavírus világjárványt, amely jelentősen befolyásolta a hagyományos tanter-

mi oktatást. A politikus szerint hazánk agrárgazdaságának megerősítéséhez, illet-
ve hazai és nemzetköz versenyképességének növeléséhez nélkülözhetetlen az új 
generációk megszólítása. Kiemelte, hogy olyan képzési rendszerre van szükség, 
amely keretében a megszerezhető ismeretek a folyamatosan fejlődő piac köve-
telményeihez igazodnak. Elhangzott, hogy a pilot projekt a Magyar Nemzeti Vidé-
ki Hálózat 236 millió forintos támogatásából valósult meg és nem véletlenül került 
Jánoshalmán megvalósításra, mert az iskola a gépészképzésben elért eredményei 
és a feltételrendszere eddig is a legjobbak közé tartoztak.

Fontos, hogy az agrárszakképzési centrumok és a szakképző iskolák a jövőben 
olyan tudásközpontokká váljanak, ahol az összetett képzés, az elméleti tananyag 
mellett, súlyponti szerepet kapnak a gyakorlati ismeretek. Komoly tudással, felké-
szültséggel felvértezett fiatal szakemberekre van szükség. Ehhez viszont nélkülöz-
hetetlen a szemléletváltás és az oktatás digitalizációja. A most átadott virtuális való-
ságon alapuló oktató rendszerrel megreformálható a korábbi szakképzési struktúra. 

A virtuális valóságfejlesztés a mezőgazdasági oktatásban egy olyan lehetőség, 
amely ugyan nem helyettesíti a gyakorlati munkavégzést, de a digitalizáció bekap-
csolásával lehetőséget biztosít arra, hogy olyan munkagépekkel is gyakorolhassa-
nak a diákok, amelyek a valóságban nem állnak a rendelkezésükre. A technológia 
nemcsak egy új eszköz az oktatók kezében, hanem egy olyan megoldás is, amely 
a tanulók számára is vonzó tanulási formát jelent majd. Az a tény, hogy Magyaror-
szágon a jánoshalmi diákok lesznek az elsők, akik ilyen eszközökkel fognak tanul-
ni, mindenképpen elismerést jelent az iskolának, annak a magas színvonalú szak-
mai munkának, ami eddig is az ország legjobb gépész iskolái közé emelt bennünket.

Abban bízunk, hogy ez a tanulási módszer felkelti az érdeklődését a mezőgaz-
daság és az agrárinformatika iránt fogékony, kiemelkedő képességű diákoknak is. 
Terveink között szerepel a projekt folytatása, ami lehetővé teszi, hogy bekapcsolód-
hassunk az agrárgazdaság digitalizációs folyamataiba. Szeretnénk megteremteni a 
lehetőséget a nálunk végzettek számára, hogy  tanulmányaikat – a nálunk szerzett 
legmodernebb ismeretek birtokában – a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyete-
men  közvetlenül folytathassák.

A virtuális valóságban is első a SZAKI

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

Termékei 
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron 
minden termékre

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

Jánoshalma, Borpince u. 2.
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Online karácsonyi vetélkedő

A Jánoshalma Városi Önkormányzat az EFOP 1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” preven-
ciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermeksze-
génység ellen projekt keretében idén is meghirdette a 
Karácsonyi vetélkedőt. 
A COVID-19 járvány miatt a tavalyihoz hasonlóan online 
formában valósult meg. A versenyzőknek 5 különböző 
karácsonyi témakörben összeállított feladatot kellett telje-
síteniük, melyek között volt logikai, kreatív és felismerő fel-
adatok is.
A 2021. december 18-án indult vetélkedőre 19 verseny-
ző nevezett. A feladatokat 2-3 naponta tettük közzé az 
EFOP 1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú „Együtt köny-
nyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a 
gyermekszegénység ellen pályázat és a Jánoshalmi Méta 
Téma Facebook oldalán. A vetélkedő 2022. január 2-án ért 
véget. A vetélkedőn az első 6 helyezettet díjaztuk, de min-
den versenyző, aki 5 feladatra küldött be megol-
dást, 1-1 tábla csokoládét kapott.
A program az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex preven-
ciós és társadalmi felzárkóz-
tató program a gyermeksze-
génység ellen projekt kere-
tein belül valósul meg. 

Tájékoztató a 
fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot, hogy 2022. január hónapban 2 alkalmas díjmentes 
fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek 
kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás idő-
pontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontja Jánoshalmán 2022. január 21. és. 
január 31.

Idősek karácsonya

Jánoshalma Városi Önkormányzat december 8-án ünnepi műsorral kedveskedett 
a település idő lakóinak. Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagyter-
mének színpadán Czeller Zoltán polgármester, Hepp Levente. a házi gazda intéz-
mény vezetője és Petróczky Henrietta, az est házi asszonya köszöntötte a megje-
lenteket. A rendezvény főszereplője Csonka András színművész volt, aki jókedv-
re derítette hallgatóságát és közös produkciót is alkotott velük a délután folyamán.



22. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2022. januárEgészségügy, életmód

Stílus Üzlet

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

JANUÁRI AKCIÓJA
Műanyag vödör (12  l ) :   280. -
Műanyag terítő (2  db,  100*120 cm):   169. - /cs
Súrolókefe:     280. -
Per fect mosókapszula (28  db):   1100. -

További akciónkat keresse üzletünkben!

Fogyókúra 
alapjai

A fogyókúrától mindenki azt várja, hogy 
gyors ütemű és látványos legyen. Ezekkel 
a gyors fogyásokkal azonban sokat árthat-
nak a szervezetnek.

Már biztosan többen kezdtek hozzá 
ilyen fogyókúrához, és tapasztalták, hogy a 
keservesen leadott kilók duplán jöttek visz-
sza. Ezt hívják jojó-effektusnak.

Ez az effektus azonban elkerülhető 
helyesen összeállított étrenddel, csupán 
néhány szabályt kell betartani. 

Az energiaszükségletet változatos táplálkozással kell fenntartani. Amint 
lecsökken a bevitt kalóriamennyiség a test reagál rá és tartalékjaihoz nyúl. 
Ez vezet a fogyáshoz.

Nagyon fontos, hogy ne legyen a bevitt kalóriamennyiség nagyon kevés, 
mert akkor a szervezet rövid időn belül elfogadja ezt az energiamennyisé-
get, és amint több kalóriát juttatnak a szervezetbe elindul a hízás. Ezért is 
nem jó a fogyókúrát szezonálisan végezni, és a lefogyás után ugyanarra az 
étrendre visszatérni. Cél, hogy a diéta alatt a helyes táplálkozást mindenki 
magáévá tegye és magáénak érezze.

A lassúbb súlyvesztés mindig tartósabb eredményt hoz. A legjobb, ha ez 
a súlyvesztés heti 0,5 -1 kg (extrém súlyfeleslegnél lehet több is). 10-30 kg 
súlyfelesleggel rendelkezők esetében életmód változtatásra van szükség. 
Nők esetében az energiaszegény étrend 1200-1400 kcal-t, férfiaknál 1400-
1600 kcal-t jelent. 

Ne felejtsék a fogyókúra nem koplalást jelent, csak az alapanyagok és a 
konyhatechnikák közötti válogatást!

A rendszeres étkezés nagyon fontos. Naponta 3-szor kötelező étkezni, 
de még jobb, ha az étkezések száma 4-5. Meg kell tanulni egy-egy étke-
zésre kisebb mennyiségeket fogyasztani. A rostok pozitív hatással vannak 
az anyagcserére. Ezek adják a diéta alapját. Zöldségek, gyümölcsök, teljes 
kiőrlésű pékáruk sorolhatók ide. A szervezetnek 2-2,5 liter folyadékra van 
szüksége, ami lehetőség szerint víz legyen. A cukrozott üdítők felesleges 
kalóriát adnak. Nagyon fontos a fehérjebevitel, amit sovány húsok, húské-
szítmények, kis zsírtartalmú tej és tejtermékek fogyasztásával lehet elér-
ni. A hozzáadott zsiradék használatát kerülni kell. Az ételkészítésnél érde-
mes erre figyelni. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen mást kell enni, mint amit 
eddig fogyasztottak, 

A testmozgás a fogyáshoz elengedhetetlen. Sokkal hatékonyabb a rend-
szeres kis mozgás, mint a ritka megerőltető. Séta, kerékpározás, otthoni-, 
vagy szervezett torna, bármi, ami a régi életviteléből kimaradt. 

Ne felejtse a fogyáshoz idő kell és szükség van hozzá óriási akaraterőre!

 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!

Zámbó Imréné 
sz: Horváth Franciska  élt:  82 évet
Bognár Benedek élt: 91 évet
Bozár Lászlóné  
sz: Csernovics Ilona élt: 84 évet
Benecz József élt: 71 évet
Kökény István élt: 63 évet
Kiss Antal Imre  élt: 86 évet
Hajdu Zoltán élt: 40 évet
Görhöny Istvánné 
sz: Faddi Borbála élt: 90 évet
Török Gyuláné  
sz: Rácskai Magdolna élt: 85 évet

Balázs István élt: 85 évet
Hugyi Ferenc József élt: 61 évet
vitéz id. Radvánszki Ferenc 
 élt: 86 évet
Szalai Sándor élt: 70 évet
Agócs Klára Ibolya élt: 74 évet
Ballai István élt: 82 évet
Kiss János élt: 80 évet
Király Jánosné
sz: Sóti Erzsébet élt: 88 évet
Viszmeg Józsefné
sz: Szalonnás Margit Gizella 
 élt: 86 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@janoshalma.hu vagy +36-30/565-3758
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A Jánoshalmi Futball Club 
minden szurkolójának, és a lap 

olvasóinak Boldog Új Évet Kíván!

Horváth Mihály elnök

A Hét, 1893. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)1893-06-04 / 23. 
szám:

"Jankovácz rácz neve mellett is derék magyar pápista fészek Bács-
kában. Igen derék plébánosa van, aki a módos és deli parasztgazdá-
kat a minap neki lódította egy római zarándokútnak. Persze, ma már a 
zarándok igen kényel mesen utazik, lát, tanul és tapasztal valamit. Nem 
a sötét vak buzgóság, hanem épen a felvilágosodás eszköze immár a 
római zarándoklat. A deli, módos jankováczi parasztok tehát ott sétál-
gattak az örök város, Róma szép utczáin s beismerték, hogy szebb az, 
mint Baja, Zombor, vagy Szabadka. »Majd olyan, mint Szöged, ha nem 
szebb — vélekedének — csak fehércse léd dolgában alább való.« Ságodi 
gazduramnak ezen közben eszébe jutott, hogy a pápán kívül még valaki 
lakik Rómában, akit jankováczi embernek illik meglátogatni. Az a valaki 
egy talián herczeg, aki valami házassági juss után csak olyan jan kováczi 
birtokos, mint ők maguk. Sose látták még, mert csak a tisztjei igazgat-
ják odahaza a gazdaságát, hanem azért jóra- való, szíves, békességes 
szomszéd; megérdemel Rómában egy »adjon Isten jó napot.« Dictum-fa-
ctum ott állt a jankováczi zarándoksereg San-Marino herczeg római palo-
tájának ragyogó márványtermében. A herczeg, lévén igazi kedves latin 
ember, a legszívesebben fogadta őket s bemutatta nekik nemcsak a fele-
ségét, hanem a gyönyörű iczi-piczi kis lányát is. Ságodi gazduram csak 
nézte a bozontos szemöldöke alól a csöpp kis jószá got, aztán odaszólt a 
tolmácsnak: »nem ér az így szárazon semmit; mondja meg a szomszéd 
urnák, hogy ha már meg mutatta ezt a szentem kis angyalt, hát enged-
je meg, hogy én meg is csókoljam.« A herczeg mosolygott s azt mondta, 
hogy ő nem bánja. Ságodi gazduram pedig tisztességtudással félretol ván 
vastag bajuszát, nagyot czuppantott az iczi-piczi talián herczegkisasszo-
nyon. Az a kis jószág sem vette azonban a dol got tréfára, hanem viszont 
csókolta a vén magyar földmivest. Mikoron pedig hazajövének Janková-
czra a római zarándokok és kérdezék vala a honnmaradtak Ságodi gaz-
duramat, hogy hogy és mint vala Rómában a sora, felele ő ekképen: 
»Gyöngy sor volt az szógám, ott én még herczegkisasszonynyal is csó-
kolóztam."

Régi zarándok történet A Gazdakör 2022. évben az 
alábbi programokat szervezi: 

2022. január 20-án 14 óra 30 perckor lesz a Holland Alma Kft és a 
Jánoshalmi Gazdakör tájékoztatója (gyümölcstermelőknek), mely ingye-
nes, de előzetes regisztrációhoz kötött, Regisztrálni Farkas Szabó Ivett 
kolléganőnél az info.csobad@hollandalma.hu címen, vagy a 06-30370-
4124 számon lehet 

 — 2022. január 1-től földügyi törvények változása (Gazdafórum) 
       Időpont egyeztetés alatt (január vége, február eleje).

 — Gazdaköri bormustra: 2022. február 18.
 — Bor bál: 2022. február 26.
 — Orbán napi ünnepség: 2022. május 25.
 — Évzáró taggyűlés 2022. május utolsó hetében.
 — Jánoshalmi Napok keretében Egyesületi találkozó 2022. július 2. 
 — Szüreti Napok: 2022. szeptember 15 – 16. (Gazdafórum)
 — Márton-napi Újbor Bál 2022. november 12. 

Rendezvényeinkre minden tagunkat, barátunkat és érdeklődőt tiszte-
lettel várunk.

 (A Covid-járvány miatt a rendezvények időpontjai változhatnak, illet-
ve elmaradhatnak.)

A BUSA Bt. és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége közös elhatározással 2021. december 16-án megalakította a 
Bács-Kiskun Megyei Gépgyártók és Termelők Innovációs Szövetségét. 
Az Innovációs Szövetség célja a tudományos kutatás, eszközfejlesztés 
és technológiai együtt a termelőtevékenység jövedelmezőségének javí-
tása érdekében. A szövetség megalakításához gratulálunk, eredményes 
munkát kívánunk.

Tisztelt Gazdálkodók, kérem Önöket, hogy a növényvédelmi gépek 
kötelező műszaki vizsgáztatását vegyék nagyon komolyan. A NÉBIH 
2022. január 1-jétől szigorúan szankcionálja azokat a termelőket, gaz-
dákat, akinek növényvédelmi gépe nem rendelkezik érvényes vizsgá-
val. Helyben Renner Bt végzi a növényvédelmi gépek időszakos műsza-
ki vizsgáját. a permetezőgépeknél.

Farkas László
Gazdakör elnöke

Erőben, Egészségben, Mozgásban gazdag  
Boldog Új Évet kívánunk!  

2022-ben is várunk minden érdeklődőt edzéseinken.
Bátyai Lányok

Gazdaköri hírek
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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

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

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

UHT tej  1 liter, 1,5%  199,- Ft 199,- Ft/l

Étolaj 1 liter 649,- Ft 649,- Ft/l
 Az akciók a készlet erejéig érvényesek. 

Minden kedves vásárlónknak 
boldog új esztendőt kívánunk!

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:
december hónapban

Novemberben született 
lapzárta után:

Fődi Zoé Zsófia (Anyja neve: Fődi Szilvia)

Decemberben született:
Király Milián Csaba (a.n.: Csikós Regina), 
Batovics Dóra Szonja (a.n.:Patai Ifigénia 
Mónika), Halla Panna (a.n.:Szilágyi Judit), 
Nagy Noel (a.n.:Jónás Emerencia).

Rencsár Tibor és Kurucz Ilona
Jaltai János és Sándor Kinga

További egy pár, de Ők adataik közléséhez 
nem járultak hozzá.

T. B. L jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2021.12.14-én dél körü-
li időben a lakóházának bekerített udvarába a 
kerítésen bemászott, majd onnan kis idő múl-
va távozott.

A helyszín közelében elfogásra került K.B. 
helyi lakos, aki a cselekményével magánlak-
sértés szabálysértést valósított meg. Tekintet-
tel arra, hogy a magánlaksértés elzárással is 
büntethető szabálysértés, ezért nevezettet a 
gyorsított eljárás érdekében őrizetbe vették a 
Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai. Két nap 
múlva a Kiskunhalasi Járásbíróság 20 nap elzá-
rásra ítélte!

Cs Gy. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2021. 10. 27.-én 01 óra 
körüli időben a sértett udvarába a zárt kapu 
tetején bemászott, a lakóépületbe a zárt bejára-
ti ajtón keresztül azonban már nem tudott bejut-
ni. Az elkövető K.B. helyi lakos ezzel magánlak-
sértés vétséget követett el. 

A nyomozás befejeződött, az iratok a Kiskun-
halasi Járási Ügyészségre kerültek továbbítás-
ra vádemelési javaslattal.  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Állampolgárokat, 
hogy változtak a szabálysértési jogszabá-
lyok 2021. május 15-től!

A járművezetés az eltiltás időtartama alatt 
már bűncselekmény!

Az engedély nélküli vezetés pedig elzárás-
sal is sújtható szabálysértés lett, ami azt jelen-

ti hogy az elkövetőt azonnal elő lehet állítani és 
a gyorsított eljárás érdekében akár őrizetbe is 
lehet venni!

A lakosság körében közkedvelt az úgyneve-
zett elektromos kerékpárok használata, azon-
ban a hatályos jogszabályok egyértelműen leír-
ják mikor tekinthető az kerékpárnak, vagyis 
mikor nem kell a használatához vezető enge-
dély. 

A KRESZ szerint a kerékpár egy olyan, lega-
lább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, 
és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor 
segíti. 

A megfelelő műszaki állapota mellett fontos 
néhány kötelező tartozék is, mint például kor-
látozott látási viszonyok esetében a világító 
berendezések megléte. A járműre elejére fehér 
vagy sárga, hátra pedig piros színűt kell felsze-
relni és fontos, hogy olyan helyre rögzítsük ahol 
nincs takarásban. 

A jól láthatósághoz hozzá tartozik még a 
kerekek küllői közötti fényvisszaverő prizma 
és lakott területen kívül a láthatósági mellény. 
Utóbbi esetében gyakori hiba, hogy elől nincs 
összekapcsolva és szemből szinte alig észre-
vehető a viselete, illetve az is, hogy a viselő-
je menet közben egy hátizsákot hord magán és 
ezzel szinte teljesen eltakarja a mellényt, ezért 
javasolt, hogy azt inkább a hátizsákra illetve a 
ruházatra kívülre vegyék fel. 

Aki mindezeken felül még szeretne tenni a 
jól láthatósága érdekében az a ruházatát is 

választhatja úgy, hogy az valamilyen feltűnő pl. 
neon színű legyen és fényvisszaverő csíkokat 
is tehet a csuklójára és a bokájára. 

Gyerekek esetében védőeszközöket is érde-
mes beszerezni, a bukósisak mellett könyök és 
térdvédőket is használhatnak ami még nagyobb 
biztonságot nyújt. 

A segédmotoros kerékpár egy olyan 2 vagy 
3 kerekű jármű, esetleg quad vagy mopedau-
tó lehet ami legfeljebb 45 km/h sebességgel 
képes haladni. 

Motorja lehet belső égésű vagy elektromos, 
de fontos, hogy maximum 50 cm3 és 4 kW tel-
jesítményű lehet. 

Sokan tévesen tesznek különbséget kerék-
pár és segédmotoros kerékpár között.

Kerékpárosnak az tekinthető, aki a jármű 
segédmotorját csak arra használja, hogy a 
pedál általi hajtást segítse és ehhez elenged-
hetetlen az emberi erő kifejtése. 

Ha kizárólag motor hajtja vagy a jármű telje-
sítménye nagyobb mint 300 W az már segéd-
motoros kerékpárnak minősül. 

Ez esetben a vezetőnek használnia kell 
bukósisakot, rendelkeznie kell vezetői enge-
déllyel és kötelező felelősségbiztosítással. 

Alkoholfogyasztás szempontjából ugyan 
azok a szabályok vonatkoznak rá mint a többi 
gépi meghajtású járművek vezetőjére, vagyis 
zéró tolerancia van érvényben. 

 police

Ki tekinthető kerékpárosnak


