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2022. január 21-én  volt Városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából volt a Jánoshalma szellemi, kulturális értékei 1989-2021 című könyv bemutatója.  
Az ünnepi eseményről részletes tudósításunkat a 45. oldalon olvashatják. 

Megszületett 2022. első 
jánoshalmi újszülöttje

A szülőktől megkaptuk 
az engedélyt, hogy köz-
hírré tegyük, ezáltal együtt 
örüljünk annak, hogy meg-
született 2022. év első 
jánoshalmi újszülöttje. 
Tóth Csenge, aki született: 
2022.01.08-án, édesanyja: 
Mészáros Csilla, édesapja: 
Tóth Viktor

A szülőknek a város vezetése nevében gratulálok, jó egészséget 
kívánok az egész családnak. Kívánom, hogy a kis Csenge nőjön nagy-
ra, és sok öröme legyen a szüleinek benne!

(a mellékelt kép illusztráció)
Czeller Zoltán polgármester

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányának 2022. január 
26-án hozott döntése értelmében a pártszövetségünk jelöltjeként küzdhetek az 
április 3-i országgyűlési választásokon Bács-Kiskun megye 5. választókerületé-
nek képviselői helyéért - írta Bányai Gábor a közösségi oldalán.
A politikus közleménye szerint az ajánlások gyűjtésével hamarosan elkezdődik a 
kampány. Április 3-án pedig ott kell lennünk mindannyiunknak, hogy folytassuk 
az évek alatt felépített közös munkánkat - folytatta Bányai Gábor közösségi olda-
lán bejegyzésében. A jelölt a következőkkel zárta sorait-„Óvjuk meg értékeinket, 
nemzetünket, gyermekeinket és közösen elért eredményeinket!”

Újra indul a képviselőségért

Újabb jelentős fázisához érkezett a Budapestet 
Belgráddal összekötő vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása azzal, hogy február 1-jétől 
Délegyháza és Kelebia között vágányzár mel-
lett folytatódik a kivitelezés.  Ez április 30-ig lesz 
érvényben, ebben az időszakban csak Délegyhá-
záig közlekednek a vonatok. Délegyháza–Kiskun-
halas–Kelebia szakaszon vonatpótló autóbuszok-

kal, valamint a Volánbusz helyközi és távolsági járataival lehet utazni- 
közölte a MÁV.

►►► folytaás a 3. oldalon 

Változások  
az utazási lehetőségekben
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Január 19-én lezárult egy, a Bácsal-
mási, a Kiskunhalasi és a Jánoshal-
mi Járásokat összefogó Foglalkoztatási 
Együttműködési Projekt, mely több pon-
ton is segített térségünk foglalkoztatá-
si helyzetén.

A záró rendezvényére meghívást kap-
tak Bányai Gábor a térség országgyűlé-
si képviselője, Kollár Péter, Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatá-
si Főosztály vezetője, valamint. a három 
járás polgármesterei.

Összességében elmondható, hogy a munkaerő-piaci programok-
ban 589 fő álláskereső vett részt, 394 fő jutott álláshoz, ebből 359 fő 
a támogatást követően hat hónap után is foglalkoztatásban maradt. 

Jánoshalma város vezetése köszönetet mond a Jánoshalmi Járás, és 
a szomszédos járások önkormányzatainak, polgármestereinek, vállalko-
zásainak, a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályain dolgozó munka-
társaknak a térségünk foglalkoztatottságának javulása érdekében vég-
zett munkájukért. Köszönet azért, hogy azok az emberek, akik állást 
keresnek és dolgozni akarnak, hozzájussanak a számunkra megfelelő 
lehetőségekhez.

Czeller Zoltán polgármester

Az elmúlt egy hónapban az időjárás lehetővé tette a kültéri munkálatok 
végzését, a Piramis Trade Bau Kft. munkatársai megkezdték a bölcsőde 
építését. Jelenleg az alapozási műveletek vannak folyamatban.

Mint ismeretes, a város képviselő-testülete azt követően tűzte napi-
rendre, tárgyalta meg és döntött úgy, hogy pályázatot nyújt be új bölcső-
de építésére, hogy az óvoda vezetése, a munkaközössége, valamint a 
kisgyermekes szülők ezzel az igénnyel fordultak a városvezetés felé – 
közölte Czeller Zoltán polgármester. 

A város vezetője rámutatott arra, hogy az elvégzett számítások, ada-
telemzések is azt támasztják alá, hogy növekedik a várható gyermeklét-
szám a városban, 2020-ban 73 gyermek, 2021-ben pedig 88 gyermek 
született Jánoshalmán. 

A jánoshalmi önkormányzat 144 millió forintot nyert a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program pályázatán az új bölcsőde építésére, 
ezt az összeget további 33 millió forinttal egészítette ki a kormány a csa-
ládokat segítő programja keretében. 

A beruházás keretében a bölcsőde teljes egészében el lesz különítve 

az óvodától, a Petőfi utcában egy új, két csoportszobás, 28 férőhelyes 
bölcsőde épül kiszolgálóhelyiségekkel és saját játszóudvarral együtt. A 
tervek szerint az új létesítmény az új tanév kezdetén nyitja meg kapuját. 

kép: Szilágyi Pál Ferenc

Januárban is dolgoztak a bölcsőde építésén

Közel 400 fő jutott új munkahelyhez
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A magyar kultúra gyöngyszemei népmeséink is, ezért a könyvtárban a Magyar 
Kultúra Napjához kapcsolódva minden évben városi mesemondó versenyt ren-
dezünk. A járványhelyzet miatt óvatosságból 2022-ben erre online került sor. 
Mindkét iskola elküldte a legügyesebb mesemondóikról készített videókat, 

melyeket a lelkes, lelkiismeretes zsűri - Dudás Mária, Farkas Mihályné, Komá-
romi Lajosné – gondosan értékelt: „Köszönet minden résztvevőnek, a felkészí-
tő tanároknak, szülőknek, a szervezőknek, akinek szívügye a mese. Jó volt hall-
gatni mindenkit, látszik rajtuk az öröm, a ragyogás, azonosultak a történettel. A 

mesének gyógyító hatása van, feloldja a félel-
meket, eligazít az életben és mindig a jó győz. 
Legyünk minél többen a mese követei, ápoljuk ezt 
a drága kincset!”. 

Döntésük alapján a Katona József Megyei 
Könyvtárban megrendezésre kerülő Mesemon-
dók megyei találkozóján Szabó Lizett és Szűcs 
Ádám Simon képviseli városunkat. Arany minősí-
tést kapott: Édes Éva, Fekete Bence, Lippai Iza, 
Rendek Gergő, Lógó Bianka Rita. Ezüst minősí-
tést kapott: Balázs Tifani, Szabó Jázmin Amira, 
Kiss Csenge, Kovács Sára, Papp Kamilla, Lód-
ri Zsanett, Mester Normann. Bronz minősítést 
kapott: Greksa Hanna, Lógó Blanka Klára, Mester 
Dominik. Szeretettel gratulálunk minden mese-
mondónak, hálásan köszönjük a zsűri, a felkészí-
tő pedagógusok, szülők, a technikai megvalósí-
tásban résztvevők munkáját! 

Digitális városi mesemondó verseny

Szabó Lizett Szűcs Ádám Simon

Január hónapban a téli hideg időt gyakran az erős északi szél hozta 
meg. A városban a tűzoltóság nem jelentett jelentős károkat, ugyanak-
kor a szeles időjárás megmutatta, hogy mennyire szükséges a park fel-
újítása. 

A gyönyörű, magasra nőtt, terebélyes lombkoronájú fák némelyike 
fölött, sajnos eljárt az idő. Ha valaki közelebbről, vagy figyelmesebben 
szemléli a parkunk díszeit, látszik, hogy a magasban sok a korhadt ág, 
és némelyiknél lentebb, a fa törzse sem egészséges. Jónéhány fa veszé-
lyesen megdőlt, vagy ránőtt a másikra, elveszik az életteret egymástól, 
így az egyik csenevész, satnya ágakat tud csak hozni. Ennélfogva a fel-
újítás során lesznek fák, amelyekről csak a száraz ágakat kell lenyesni, 
de vannak, amiket ki kell venni. 

A fák állapota évekkel ezelőtt vizsgálva lett ugyan, de látható, hogy a 
pályázat beadása óta eltelt években néhánynak már romlott az állapota. 
Többen érdeklődnek a gesztenyefasor fái után, ezek nem szerepelnek a 
kivágásra ítélt fák között. Amennyiben behatóbb, újabb vizsgálat alá vet-
ve kiállják a próbát, megmaradnak. 

A szélviharok több helyen egészségesnek látszó vastag ágakat tör-
tek le, vagy fák törtek derékba, úgy, hogy közülük több a járdára zuhant. 
Készültek képek a felújítás során kivágott fákról is, melyeken látszik, 
hogy a balesetek megelőzése érdekében elérkezett az idő a kivágásukra.

Nem luxus beruházás, időszerű a park felújítása
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Városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából volt a Jánoshalma szel-
lemi, kulturális értékei 1989-2021 című könyv bemutatója.  

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében a megje-
lent szép számú vendégeket Hepp Levente intézményvezető köszöntötte. 
Az ünnepi alkalmon ott volt Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller 
Zoltán polgármester, Kovács József alpolgármester, Dr. Rennerné Dr. Rad-
vánszki Anikó jegyző asszony, a Képviselő-testület tagjai,  intézményveze-
tők és a vártnál nagyobb létszámban magánszemélyek. 

A könyvbemutató kezdetén prózában előadva hallgathatta meg a közön-
ség a Himnuszt, teljes terjedelmében. 

Hepp Levente az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intéz-
ményvezetője köszöntőjében kiemelte, hogy Magyar Kultúra Napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én, ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
fejezte be költeményét, a Himnuszt. A vers 1828-ban jelent meg először. 

A „Hymnus” a költő legnagyobb hatású verse, 1823-ban a nemzeti újjá-
születés hajnalán írta szatmárcsekei magányában. Először Kisfaludy Károly 
Aurora című almanachjában jelent meg, kötetben pedig 1832-ben.

1844-ben pályázatot írtak ki a Himnusz megzenésítésére, melyet Erkel 
Ferenc zeneszerző és karmester nyert meg. A nyertes pályaművet még 
ebben az évben a budapesti Nemzeti Színház mutatta be először.

Első nyilvános, szabadtéri előadása az Óbudai Hajógyárban szintén 
1844-ben történt, a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán. 

Eredeti nevén: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból c. költemény 
Magyarország alaptörvénybe iktatott állami himnusza lett. A Himnuszt egé-
szen 1989-ig a magyarság közmegegyezése tette nemzeti énekünkké, nem-
zeti imánkká. Ekkor került be hivatalosan a Magyar Alkotmányba 

Az eredeti kéziratot jelenleg az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik. 
Évente egyszer, a magyar kultúra napján a nagyközönségnek is megmu-
tatják.

Nemzeti himnuszunk mellett  a magyar kultúra napján a magyar kultúrát 
ünnepeljük határainkon belül és kívül egyaránt. A magyar kultúrát, melyet 
sokféle művészeti ág alkot, ezek mellett múltunk és hagyományaink, anya-
nyelvünk, nemzeti és erkölcsi értékeink és magyarságtudatunk adja.  Ezeket 
az értékeket meg kell ismernünk, meg kell őriznünk és tovább kell adnunk.

A népdaléneklés hagyományát őrzik a Hunyadis Pacsirták Patocskai-
né Vízvári Klára vezetésével, hogy nem is akármilyen szinten, erről népdal 
összeállításukkal tettek tanúbizonyságot. 

Szellemi kulturális értékekről és most megjelent kiadvány készítésé-
ről Hepp Levente szólt köszöntőjében: „A szellemi kulturális ÉRTÉK szoro-
san kapcsolódik a magyar kultúrához, erősen kötődik a hagyományokhoz, 
a közösségekhez és a helyi értékek megőrzéséhez. Ha tágabb értelemben 
vizsgáljuk a szellemi kulturális örökség fogalmát, akkor láthatjuk, hogy szer-
ves része a nemzedékeken átadott közösségtudatnak, ami a generációról 
generációra továbbadott tudáson alapul és létezik. 

Hagyományos és élő egyszerre. Nem helyszínekhez vagy tárgyakhoz 
kötődik, hanem a közösségekhez, amelyek tagjaiban él, akik a hordozói és 
gyakorlói egyben. 

Minden ember egyénileg is formálja, minden közösség másként alakítja az 
élő hagyományokat. A mai modern világban, amikor a régi értékek átalakuló-
ban vannak, különösen fontosak, hogy miként, és mivé válnak.

Jánoshalma szellemi és kulturális értékeiről szóló könyv a jánoshalmi 

közösségekben élő hagyományokról szól. A kiadvány, a TOP 5.3.1 „Együtt 
a közösségeinkért” – című pályázat keretén belül, egy valódi csapatmunka 
eredményeként született. 

A kiadvány Jánoshalma szellemi, kulturális értékei 1989-2021-ig címet 
kapta. társszerkesztője Szabó Andrea, további szerkesztők: Bányainé 
Kempf Eliza és Peróczky Henrietta. Kiadó Czeller Zoltán.

A kiadvány készítésének első lépésként kijelöltük a témakör fogalmi meg-
határozását, ami irányt mutatott. Korlátok közé szorított bennünket a szak-
mailag szűk témakör, a terjedelmi keretek betartása, ugyanakkor meg sze-
rettük volna mutatni, hogy mennyire gazdag, és színes volt ez az időszak. 
Alapul vettük dr. Karsai Ferenc Jánoshalma néprajzát feldolgozó könyvét.

Ezek alapján négy fő témakört határoztunk meg:  ünnepek, jeles napok; 
szellemi értékek; közösségi, társasági élet és gasztronómia. 

Feldolgoztuk a Jánoshalmi Hunyadi Népe terjedelmes archív anyagát. 
Rengeteg segítséget kaptunk a helyi közösségek vezetőitől és tagjaitól. A 
történetiséget igyekeztünk változatlan tartalommal közölni. 

Segítségüket ezúton is hálásan köszönjük. 
A szerkesztés során mi magunk is rádöbbentünk arra, hogy az évszázado-

kon át lassan változó szokások, hagyományok mennyire átalakultak. Hatal-
mas élmény volt látni, hogy a változás mennyi újdonságot és frissességet 
hordoz magában. 

Ezt követően Petróczky Henrietta, a pályázat közösségfejlesztő mun-
katársa, mutatta be a pályázatot.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Czeller 
Zoltán polgármester úr Tamási Áron gondolatával köszöntötte az Imre Zol-
tán Művelődési Központban egybegyűlteket a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen, ahol újabb, Jánoshalmát bemutató helytörté-
neti kiadvány jelent meg. 

„A mai nap eseményei a Magyar Kultúra Napjához, ugyanakkor az ottho-
nunkhoz kötnek bennünket. Megtisztelő volt számomra, hogy a Jánoshal-
ma szellemi, kulturális értékei 1989-2021-ig c. kiadvány szerzője Hepp 
Levente, és társszerzője Szabó Andrea felkértek, mutassam be a Magyar 
Kultúra Napján megjelenő jánoshalmi helytörténeti témájú kiadványt. Szeret-
ném elmondani mindenképpen, az, hogy elvállaltam ezt a feladatot, nyilván-
valóan nem jelenti azt, hogy helytörténésszé, avagy néprajzkutatóvá lépek 
elő. Habár fülemben cseng székely barátaink mondása, hogy egy polgár-
mesternek „mindenhez is” érteni kell, még ennek ellenére sem gondolom 
így. Én úgy állok most itt, - mint a könyv kiadójának, a város önkormány-
zatának vezetője,- aki örömmel üdvözli, hogy ismét megjelenik egy újabb 
jánoshalmiakról szóló könyv. Bizonyára nem vagyok ezzel egyedül. Ugyan-
is nem csak kövekből, habarcsból, fából, üvegből építkezik és fejlődik egy 
település, hanem a szellemi értékek gyarapítása, a közösségeink összetar-
tása, békéjének, hitének a megőrzése ugyanolyan fontos.”- kezdte beszé-
dét a polgármester.

A továbbiakban Czeller Zoltán vetített képes előadásban vezette végig 
a jelenlévőket a könyv főbb fejezetein, ahogy fogalmazott, „kedvcsináló” 
bemutatót tartott. A rendszerváltás óta eltelt bő 30 évben több, évszázado-
kon keresztül alig változó népszokás, vagy esemény gyökeresen átalakult, 
némelyek teljesen elmaradtak. A rendkívüli mértékben felgyorsult változá-
sok, új irányzatokat hoztak, melyek ki tudja, miként alakulnak tovább, meddig 
maradnak. A kiadvány az óvodákban, általános iskolákban tanított, a kisebb, 
nagyobb közösségeinkben, a város kulturális életében ma velünk élő hagyo-

Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napján
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Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 
27. napján (csütörtökön) 14.00 órakor tartotta nyílt ülését a Jánoshalmi 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében. 

Tájékoztató kivonat a közérdeklődésre számot tartó döntésekről:
1. Elfogadásra került a Képviselő-testület 2022. évi munkaterve. A testü-

let, és bizottságai havonta egy alkalommal üléseznek, a hónap utolsó 
hetében. A polgármester ezen kívül rendkívüli jelleggel is rendelkezhet 
tanácskozás összehívásáról.

2. Elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal 2021. évben végzett mun-
kájáról szóló beszámoló

3. Rendeletet született a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról

4. Meghatározásra kerültek az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpont-
jai a 2022/2023 tanévre. Az időpont: 2022. április 25 - 29. napjáig (hét-
fő-péntek):  8.00 -16.00 óráig

5. Döntés született a 2022/2023-as nevelési évben az óvodai, bölcsődei 
csoportok indításáról: Radnóti utca 12-ben négy csoport, Batthyány u. 
14-ben három csoport és kettő Bölcsődei csoport.

6. Döntés született a 2022. évben tervezett járda felújításokról, amelyek-
re az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A 
felújítások nyertes pályázat esetén valósulnak meg.
 Jánoshalma Város Képviselő-Testülete határozatával támogatja 
pályázat benyújtását az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására”, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jog-
cím vonatkozásában. A szükséges saját forrást a Képviselő-testület 
6.419.749 Ft összegben biztosítja. 
Érintett ingatlanok címe, helyrajzi száma:

 t Jánoshalma, Remete utca 1-13, 27-33, 35-41, 47-51 szám (hrsz:4274) 
előtti járda,

 t Jánoshalma, Pacsirta utca 12-18, 22, 28-40 szám (hrsz: 3200) előt-
ti járda,

 t Jánoshalma, Jókai Mór utca 113-117 szám (hrsz: 2155) előtti járda,
 t Jánoshalma, Orczy utca 13a-17, 23a-27szám (hrsz: 4543) előtti járda,
 t Jánoshalma, Bem utca 74-88, 96-108, 112, 116, 120-124, 126 szám 
(hrsz: 2618/1) előtti járda

7. Újabb Ipari Területen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan értéke-
sítéséről született döntés. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 5.814.000 Ft (áfa mentes) áron értékesíti az ipari terü-
leten lévő 4565/21 hrsz-ú ingatlanát az Abi-Bau, Ruskó Attila (János-
halma Petőfi u. 33. sz. alatti) Egyéni Vállalkozónak.Az Önkormányzat 
az ingatlant a hirdetésben lévő kedvezménnyel értékesíti azzal a fel-
tétellel, hogy a vevőnek az ingatlan értékesítésétől számított egy éven 
belül 5 fő új munkavállaló foglalkoztatását kell igazolni. Amennyiben 
ezt nem teszi meg, a 306.000 Ft kedvezményt az önkormányzat részé-
re meg kell fizetnie.

Czeller Zoltán polgármester

mányok alakulását kíséri végig. Színes, képes kiadvány, a benne szerep-
lő fotókat Blázsik Sándor, Magyari László, Petróczky Henrietta készítet-
ték. Ugyanakkor sajnálatos, hogy nem maradt fenn több, jó minőségű fotó 
ebből az időszakból. A szerkesztésben segédkezett Bányainé Kempf Eliza, 
és Petróczky Henrietta. Pályázati munkatárs Halász- Csiba Renáta volt.

A könyv szerzője, Hepp Levente művelődési ház igazgató megköszönve 
az elvégzett munkát, kiemelte, hogy igazi csapatmunka áll mögöttük. A fia-
talokból álló szerkesztő csapat munkája nyomán a közel 130 oldalas kiad-
ványban Jánoshalma megújuló, színes, kulturális élete rajzolódik ki az olva-
só előtt.

Czeller Zoltán ezzel zárta szavait: „A kedves olvasó számára a könyv 
tanulmányozása során nyilvánvaló, hogy a Jánoshalma szellemi, kulturá-
lis értékei 1989-2021-ig c. kiadvány a szó szoros értelmében egy krónika. 
Egy olyan krónika, ami a fellelhető dokumentumok, újságokban megjele-
nő cikkek, híradások alapján készült. Ez a híranyag kiegészült az intézmé-
nyek, a civil szervezetek, és a különböző tevékenységek alapján szervező-
dő közösségek ma is közöttünk élő vezetőinek visszaemlékezéseivel. Ezek 
a történetek szinte szó szerint kerültek beépítésre a kiadvány tartalmába, a 
szerzők alig változtattak rajtuk. A könyv hiánypótló is egyben, mivel dr. Kar-
sai Ferenc tanár úr könyvei, a témában eddig megjelent kiadványok, a rend-
szerváltás utáni korral már kevésbé foglalkoznak. A szó nemes értelmében 
krónika, mivel nem volt célja a szerzőnek kutatni az események mögötti ok 
és okozati összefüggéseket, az emberi kapcsolatok szövevényét, ami a sok-
színű kulturális életet ezekben az évtizedekben alakította, formálta. Nyilván-
valóan ennek legfőbb oka, hogy a könyv szereplőinek többsége ma is közöt-
tünk él. Tehát helyet kapott mindaz, ami a kiadvány címében megjelölt idő-
szakban megjelent a hivatalos közleményekben, újságcikkekben, vagy jelen 
van még az emberi emlékezetben. A szerző kizárólag így szerette volna 
megőrizni az utókornak.

A kiadvány szervesen illeszkedik a nemrégiben önkormányzati, alapítvá-
nyi közreműködéssel, pályázati forrásból megjelentetett Jánoshalma érté-
kei, A jánoshalmi labdarúgás aranykorának krónikája, a Jánoshalmi fotó-
könyv, és a Jánoshalma anno c. könyvek sorába. Mindazonáltal a kiad-
ványt a város polgármestereként, a könyv kiadójaként is jó szívvel tudom 
ajánlani a téma iránt érdeklődő kedves olvasóknak.”

A könyvbemutató végén a szerzők egy-egy dedikált tiszteletpéldánnyal 
megköszönték meg az adatközlőknek a segítséget. 

 A könyvet a helyszínen is meg lehetett vásárolni. Akinek ez nem sike-
rült, az később is megvásárolhatja az Imre Zoltán Művelődés Központban 
és Könyvtárban, az intézmény nyitvatartási idejében. 

ikor

Az idei első testületi 
ülésen hozott döntésekből
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Hasznos tartalmú ajándékcsomag érkezett a város vezetéséhez a Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalán keresztül az elmúlt év utolsó 
negyedévében. A csomagok az újszülöttek számára érkeztek a Család-
barát Magyarország Központ jóvoltából, a Bács-Kiskun Megyei Csa-
lád, Esélyteremtő és Önkéntes Ház közreműködésével.

Az Önkormányzat védőnői a karácsonyi ünnepkörben, majd azt 
követően az újév első napjaiban juttatták el az ajándékokat a ren-
deltetési helyükre. A csomagban jó minőségű anyagból készült 
törölköző, pelenka, rugdalózó, etető előke és egy lázmérő is helyet 
kapott.

A képen Zámbóné Taskovics Renáta, Bognár Mónika, Bizáncz Zsu-
zsanna, Mokóné Ballai Éva védőnők, Bányainé Móricz Krisztina, és 
Czeller Zoltán polgármester a csomagok átadása, és átvételekor 2021. 
decemberében.

Ajándékcsomagokat 
kaptak a jánoshalmi babák

Helyi Választási Iroda
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: +36-77/ 501-001
E-mail cím: rennerne@janoshalma.hu,    

kaszibasanyi@janoshalma.hu
Webcím: www. janoshalma.hu

Jelentkezzen 
szavazatszámláló 
bizottsági tagnak!

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országy-
gyűlési képviselők általános választását, és a kormány által kezdeményezett 
népszavazást.
A szavazásnapi feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazat-
számláló bizottságoknak.
Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen szavazatszámláló bi-
zottság választott tagjának a Helyi Választási Irodánál. 
Jelentkezni lehet:  Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó 
                                                rennerne.aniko@janoshalma.hu
           Kasziba Sándor
               kaszibasanyi@janoshalma.hu
A szavazatszámláló bizottság tagjait tiszteletdíj illeti meg, és a szavazást követő 
napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.
Jelentkezni a jelentkezési adatlap és az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitölté-
sével és a Helyi Választási Irodához való eljuttatásával lehet. Cím: 6440 János-
halma Béke tér 1.
A jelentkezési lap és az összeférhetetlenségi nyilatkozat letölthető honlapunkról 
illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető.
E-mailen vagy telefonon történő jelentkezés esetén postafordultával küldünk 
adatlapot és nyilatkozatot. 
A szavazatszámláló bizottságnak az a Jánoshalmán állandó lakóhellyel rendelke-
ző, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegy-
zékben és nem áll fenn vele szemben a választási eljárásról szóló törvényben 
meghatározott összeférhetetlenségi ok.
(A választási bizottságnak nem lehet választott tagja: köztársasági elnök, ház-
nagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, a vá-
lasztási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatá-
sos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges 
szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a válasz-
tókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szol-
gálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.)

Helyi Választási Iroda

◄◄◄ folytatás az első oldalról
Február 1-jétől Délegyháza és Kelebia között vágányzár lesz a Budapest-Bel-
grád vasútvonal felújítása kapcsán.  A MÁV legfrissebb közleménye szerint a  
Budapest–Kelebia (150-es számú) vasútvonal több évig tartó átépítésének első 
menetrendi üteme idén április 30-ig lesz érvényben.
Ebben az időszakban Budapestről a vonatok Délegyházáig közlekednek. A 
Délegyháza és Kelebia között vonatpótló autóbuszokkal, valamint a Volánbusz 
helyközi és távolsági járataival lehet utazni.
A módosítás havonta 50 ezer utast, a Budapest–Kelebia vonalon utazók mint-
egy negyedét érinti. A közúti buszos közlekedés és az átszállások miatt Kiskő-
rös, Kiskunhalas, illetve Kelebia és a főváros között 30-45 perccel növekedhet-
nek az átlagos eljutási idők. A vasúttársaság emiatt arra kéri az utasait, hogy elő-
re tájékozódjanak, és tervezzék meg az utazásukat. A MÁV honlapján a www.
mav.hu/150 aloldalon is részletesen tájékozódhatnak.

Változások  
az utazási lehetőségekben
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 Januári hónapban is különböző tevékenységekkel próbáltuk színeseb-
bé tenni a hétköznapokat.  Több új mondókával gazdagítottuk a „kincses-
tárunkat”. A 0-3 éves korú gyerekekre különösen fejlesztően hat a mon-
dókák világa. Játékos formában ismerhetik meg a csodálatos anyanyel-
vet: az ismétlődő, monoton, ritmikus hangzást néhány élesen eltérő meg-
szakítással felváltva, mosolyt csalhatunk az arcukra. Gyerekházunkban 
olyan mutogatós mondókákkal ismertetjük meg a hozzánk járó családo-
kat, és gyermekeiket amellyel igazán tartalmas szórakozást tudunk nyúj-
tani. Mindezek mellett tornáztunk, énekeltünk, báboztunk és kreatív tevé-
kenységeket is végeztünk. 

Magokból, zsírból és hájból téli madáreleséget készítettünk a kisma-
daraknak. 

Pszichológusunkkal Dr. Kinigopulos Mártával kötetlen beszélgetés 
folytattunk a gyereknevelésről.

 A hónap végén pedig elkezdtük a farsangi készülődést. Télűző mon-
dókákat tanultunk, valamint színes bohócokat készítettünk. 

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) 

Január a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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Be kell jelenteni az 
erdőgazdálkodási jogosultságokat

Az idei év január 1-jén több erdőtulajdonost is érintő fontos változás 
lépett életbe. Azon erdőterületek vonatkozásában, amelyeken az erdő-
gazdálkodási jogosultság 2021. december 31. előtt kötött szerződés-
ben rögzített, tartós megbízás jogcímén alapult, az erdészeti hatóság-
ként eljáró kormányhivatalok 2022. január 1-jétől – a törvény erejénél 
fogva – törölték az erdőgazdálkodási jogosultságot az erdőgazdálkodói 
nyilvántartásból.

Az erdőtulajdonosok az Erdőtérképen tájékozódhatnak a 2021. decem-
ber 31-én lejárt megbízási szerződéssekkel érintett, jelenleg rendezetlen 
erdőgazdálkodói jogviszonyú erdőrészletekről.

Fontos, hogy az erdőtulajdonosok a tulajdonukban álló erdő vonatko-
zásában a tulajdonosi jogcímen alapuló használati jogosultságukat köte-
lesek az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelente-
ni vagy kötelesek az erdő használatba adásáról gondoskodni. Ez utób-
bi esetben az erdő használatára jogosult köteles a használati jog fennál-
lását igazoló okiratok benyújtásával, a használati jogosultság keletkezé-
sétől számított 30 napon belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba 
vétel céljából bejelentkezni.

A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ honlapján közzétett forma-
nyomtatványon kell benyújtani. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel 
iránti eljárásban nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

További információ a kormányhivatalok erdészeti hatóságától kérhető.
(kormanyhivatal.hu)

Nyugdíj előtti 
álláskeresési segély

A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül 
abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt 
nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély 
azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az élet-
vitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláske-
resőnek, aki 

 — a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyug-
díjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 
napon át álláskeresési járadékban részesült, és 

 — az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a 
folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési jára-
dék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység 
miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismé-
telten nem szerzett jogosultságot, és 

 — az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előző-
ekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a 
megállapításhoz szükséges életkort, és 

 — rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év 
szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és 

 — korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-művésze-
ti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent 
leírt feltételek mindegyike teljesül. 

A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való részvétel több 
időszakból is összetevődhet. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, 2022-
ben bruttó 80.000 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély 
összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap harmincad része. 

A folyósítás időtartama 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az 

álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előt-
ti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyug-
díjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez 
jogosultságot. 

Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiztosítás, 
és szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempontjából. 

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Június 30-ig érvényesek
a veszélyhelyzet idején lejáró okmányok

Változnak a veszélyhelyzet idején lejáró okmányokkal kapcsolatos 
szabályok, januártól nem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjá-
hoz kötik a lejáró hivatalos okmányok érvényességi idejét, hanem konk-
rét dátumot jelölnek meg, 2022. június 30-át.

Egy korábbi szabályozás nem konkrét dátumot jelölt meg, hanem a 
veszélyhelyzet megszűnésének időpontjától számított 60 napban hatá-
rozta meg az okmányok érvényességi idejét, az erről szóló kormány-
rendelet azonban januártól hatályát veszti a Magyar Közlönyben kedden 
megjelent kormányrendelet szerint.

Az Országgyűlés még karácsony előtt döntött a veszélyhelyzet meg-
hosszabbításáról és ezzel összefüggésben több szabályozási kérdés-
ről. Utóbbiakról a Magyar Közlöny december 17-i számában jelent meg 
a parlament által elfogadott törvény, amely többi között rögzíti, hogy aki-
nek 2020. március 11. és 2020. július 3. között vagy 2020. november 4. 
és 2022. május 31. között járt vagy jár le a hivatalos okmánya, az 2022. 
június 30-áig érvényes lesz.

A december 17-én elfogadott törvény külön megemlíti a hivatalos 
okmányok között a forgalmi engedélyeket, de a korábbi szabályozások 
alapján ebbe a körbe sorolhatók többi között a diákigazolványok is.

Kimondja a jogszabály azt is: a meghosszabbított érvényességi idő 
nem akadálya annak, hogy valaki ezt megelőzően intézkedjen okmá-
nya cseréjéről.

(MTI, kormanyhivatal.hu)

Tájékoztató a 
Foglalkoztatási Osztályon 
elérhető támogatásokról

Hátrányos helyzetűek 90 napos bérköltség támogatása érhető el annak 
érdekében, hogy az alábbi célcsoportokba tartozó regisztrált álláskeresők foglal-
koztatásához nyújtson segítséget:

- tartósan, legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső;
 — 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső, aki a fiatal szakképzettek 
munkatapasztalat-szerzési támogatása feltételeinek nem felel meg; 

 — 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, 
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, 
gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthon-
gondozási díjában részesült, vagy a kérelem beadásakor is része-
sülő álláskereső; 

 — a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető álláske-
reső, aki legfeljebb 30 napja lépett ki a közfoglalkoztatásból; 

 — 50 év feletti álláskereső. 
A támogatás a bruttó bér és szociális hozzájárulási adója összegé-
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nek 100%, de a támogatás maximális havi összege az aktuális minimál-
bér 150%-a.

90 napos, szakképzettek munkatapasztalat szerzését segítő bérkölt-
ség támogatás célja pedig, hogy a 30. életévét be nem töltött, utolsó 
szakképzettségét 2011-ben vagy azóta megszerzett álláskeresők mun-
katapasztalat szerzését elősegítse.

A támogatás a bruttó bér és szociális hozzájárulási adója összegének 
100%, de a támogatás maximális havi összege az aktuális garantált bér-
minimum 200%-a.

Fontos, hogy a támogatott foglalkoztatása és munkaköre a 2011-ben 
vagy azóta megszerzett szakképzettségének megfelelő legyen.

Továbbá elérhető a vállalkozások munkaerő támogatása is, amely-
nek célja, hogy a 25 év alatti, vagy legalább 30 napja regisztrált álláske-
resők elhelyezkedését segítse. Ezen támogatás igényelhető a foglalkoz-
tatás megkezdéséhez, vagy a 90 napos bérköltség támogatások folytatá-
saként is. Utóbbi esetében a támogatott munkabére és munkaideje a 90 
napos támogatási szerződésben kötöttől alacsonyabb nem lehet.

A támogatás a bruttó bér és szociális hozzájárulási adója összegének 
50%, de legfeljebb havi 150 000 Ft.

Fenti támogatási lehetőségekről további információ a Jánoshalmi Járá-
si 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

Jelentkezés  
érettségi vizsgára

2022. Tavaszi Vizsgaidőszak 
A vizsgázó e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes külde-

ményben vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokban, 2022. február 15-ig.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek az Okta-
tási Hivatal honlapján, itt találhatók az érettségi vizsgatárgyak nyilvános 
anyagai, a vizsgakövetelmények, a vizsgaleírások és a vizsgákra való 
jelentkezési lap is.

Az érettségi vizsgára jelentkezésekkel kapcsolatban információk a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján https://www.kormany-
hivatal.hu/hu/bacs-kiskun/hirek/jelentkezes-erettsegi-vizsgara interne-
tes címen is találhatóak 

Megyénkben Érettségi vizsgára Személyesen a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályán tud jelentkezni (6000 Kecske-
mét, Deák tér 3.) munkanapokon: hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig, pénte-
ken 8-14 óráig.

Személyes jelentkezésre az érettségi vizsgát szervező köznevelé-
si intézményekben is van mód, azonban a tanulói/felnőttképzési jogvi-
szonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmények nem kötele-
sek fogadni.

 Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

Közzététel: 2022.01.25. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000,-Ft

Áruszállító Általános iskola, Szakmunkásképző, Szakközépiskola 
„B” kategóriás jogosítvány Pethő Zoltán egyéni vállalkozó Jánoshalma és  

környéke 300.000, -Ft

Gumijavító és centírozó Általános iskola, szakiskola, szakmunkásképző,  
gimnázium, szakközépiskola, technikum Kiss László Csaba Ev. Jánoshalma megegyezés szerint

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

Az átoltottság további növelése és a járvány 
újabb hullámai elleni védekezés érdekében feb-
ruár 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védett-
ségi igazolvány.

A kormányrendelet értelmében
 t oltatlan személy fertőzésen való átesettség 
esetén sem lesz jogosult az oltási igazol-
ványra, a jelenlegi fertőzésen átesettségre 
kiadott védettségi igazolványa érvényessé-
gét veszíti;

 t az igazolvány a második oltást követő 6 
hónapig érvényes, ezután az érvényes-
ség a megerősítő harmadik oltás után lesz 
meghosszabbítva

 t ha valaki két oltást követően fertőzött, a 
fertőzés igazolásától számított 6 hónapig 
érvényes az igazolványa;

 t a megerősítő harmadik oltás felvétele után 
az igazolvány korlátlan időre érvényes;

 t az egydózisú Janssennel oltottak esetében 
6 hónapon belül fel kell venni a megerősítő 
második oltást ahhoz, hogy az igazolvány 
érvényes maradjon;

 t 18 éven aluliaknál az egydózisú oltóanyag 
esetén egy, a kétdózisú oltóanyag esetén 
két oltás elegendő az érvényességhez.

A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjé-
re nincs szükség, a QR-kód alapján lehet elle-
nőrizni az okmány érvényességét.

Azon helyszínek üzemeltetői, illetve rendez-
vények szervezői kötelesek ellenőrizni a védett-
ségi igazolványt, amelyek kizárólag a védettek 
számára látogathatóak.

(kormany.hu)

Csak az oltottaknak lesz érvényes a védettségi igazolványuk
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Mesemondó verseny az 
alsó és felső tagozaton

Két év után végre január 17-én újra megtarthattuk mesemondó ver-
senyünket a járványügyi szabályok betartásával. A gyerekek lelkesen 

Környezetvédelem mesével

Ez nem mese: 2021-ben az Agrárminisztérium a Föld Napja alkalmá-
ból meseíró pályázatot hirdetett „Mesék a Zümmögő birodalomból” cím-
mel. 

Mindannyiunkat foglakoztató témát dolgoztak fel Hunyadis meseíróink: 
veszélyben a beporzók, s velük földi létünk. Hogyan menthetjük meg a 
jövőnket, Földünket? 

„Ezek a mai fiatalok” -  a 6. a és a 8. a osztályosok -  felnőtteket meg-
szégyenítő környezettudatos gondolkodással és a mesék nyújtotta cso-
dák erejével megtették. Meséikben megoldást találtak a Földünket fenye-
gető veszélyre.

903 pályamunkából 3 Hunyadis diákunkat az országos pályázat bírálói 
beválasztották a nyertes meseírók közé: 

Dági Attila (8.a) Ökolina a zöld tündér című meséjét Különdíjjal, aján-
dékcsomaggal, és vásárlási utalvánnyal,

Pajzer Míra (6.a ) Zümmögő birodalom veszélyben című meséjét Okle-
véllel és ajándékcsomaggal,

Raáb Dávid (8.a) A Zümmögők veszedelmének igaz története című 
meséjét Oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazták.

Hármójuk meséje bekerül az Agrárminisztérium elektronikus kiadvá-
nyában.

Szeretnénk, ha minél többen olvashatnák a több mint 20 Hunyadis 
meséjét, ezért egy mesekönyvben összegyűjtjük a meseíróink illusztráci-
óival együtt a csodás menekülések történeteit.

Köszönjük Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrnak, hogy felké-
résünkre az Agrárminisztériumból elhozta és átadta nyertes meseíróink 
számára az elismerő dokumentumokat és ajándékokat!

készültek és mondták el szebbnél szebb meséjüket. Fontos volt tanulóink 
számára, hogy újra a régi megmérettetéssel nézhettek szembe. Ünnep-
lő ruhában kiállva társaik és a zsűri előtt adhatták elő meséjüket. Mese-
mondóink a következő helyezéseket érték el: 

I. helyezett: Lógó Blanka 1.a és Fekete Bence 2.a, II. helyezett: Grek-
sa Hanna 1.c és Édes Éva 2.c, III. helyezett: Oltean-Fülöp Hanna 2.c és 
Tóth Noel 4.a

Ezen tanulók közül a városi mesemondó versenyen is jó eredménye-
ket értek el. Arany minősítést kapott Édes Éva és Fekete Bence. Bronz 
minősítést kapott Greksa Hanna és Lógó Blanka. Gratulálunk nekik az 
elért eredményekhez!

A járási versenyre pedig továbbjutott és képviseli iskolánkat Lógó Blan-
ka, Fekete Bence és Tóth Noel. Sok sikert kívánunk nekik a következő 
versenyen!

Pusenszki Mariann

Ebben a tanévben rendhagyó módon került sor iskolánkban a fel-
ső tagozatos diákok mesemondó versenyére. Egyrészt a járványhely-
zet miatt az előző évekhez viszonyítva sokkal kevesebb tanuló jelentke-
zett a megmérettetésre. Másrészt már az iskolai fordulót is online módon 
bonyolítottuk le.

A zsűri a felvett produkciók közül Rendek Gergő (5.a), Lódri Zsanett 
(6.a), Lógó Bianka Rita (7.c) és Papp Kamilla (8.a) osztályos tanulók 
előadását választották ki a városi mesemondó  versenyre. 

Minden versenyző dicséretet érdemel a lelkes felkészülésért, szerep-
lésért. A díjazottaknak szeretettel gratulálunk.

A városi mesemondó versenyen iskolánk tanulói közül arany minősí-
tést kapott Rendek Gergő és Lógó Bianka, ezüst minősítést nyert el Lód-
ri Zsanett és Papp Kamilla.

Minden versenyző dicséretet érdemel a lelkes felkészülésért, szerep-
lésért. A díjazottaknak szeretettel gratulálunk.

Uzonyi Valéria

Apródsuli

Mint már sok éve, idén is megszervezésre került az Apródsuli foglal-
kozássorozat, a nagycsoportos óvodásoknak. második foglalkozásun-
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„A Tanítsunk Magyarországért (TM) kezdeményezést az a felismerés 
alapozta meg, hogy jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, 
hogy ennek mások is hasznát veszik.

A kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek 
megerősítéséről szól a Tanítsunk Magyarországért program.

A kistelepüléseken élő gyerekeknek szüksége van arra, hogy valaki 
megmutassa nekik azt, hogy a környezetük által körülhatárolt, jelenleg 
elképzelt burkon kívül is van élet és vannak lehetőségek, vagyis a képes-
ségeik alapján tanulással sokra vihetik.

A cél érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Központ (KK) és a 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) fogott össze.
4 fő pilléren nyugszik a Tanítsunk Magyarországért program: egyetemi 

mentorprogram, középiskolás mentor-program, HÖOK mentorprogram 
és vállalati mentorprogram.”

Iskolánk a 6. a osztályosokkal és osztályfőnökükkel kapcsolódott az 
idei tanévben a TM programhoz. A Szegedi Tudományegyetem 9 hallga-
tója mentorálja tanulóinkat. Heti rendszerességgel látogatnak el 2-3 fős 
csoportjaikhoz. Egyetemistáink játékokkal, beszélgetésekkel, együtt-ta-
nulással és vidám kirándulásokkal színesítik tanulóink mindennapjait. 

Garami Mária Renáta 6.a osztályfőnök

Tanítsunk Magyarországért (TM)

kat január 25-én délután tartottuk. Fontos számunkra, 
hogy megfelelő kapcsolatot építsünk ki leendő első-
seink és szüleik között. Az Apródsuli által a gyerekek 
és szüleik időről-időre betekinthetnek az iskola falai 
mögé. Játékos tanulásban és tapasztalatszerzésben 
lehet részük leendő tanítóik által. Harmonikus kapcso-
lat jön létre ez által pedagógus-gyermek-szülő között. 
Egy megszokott közeg várja majd őket szeptembertől 
telis-tele ismerős arccal. 

Teadélutánra hívtuk meg a szülőket. Minden fel-
merülő kérdésükre kielégítő választ kaphattak, amely 
gyermekeiket, a pedagógusokat és iskolánkat érinti.  

A gyermekeket Garami Mária tanárnő, és Zsebszín-
padosai várták egy meseelőadással. Nagyon örültünk, 
hogy örömüket lelték benne a kicsik. Az előadás után a 
leendő elsős tanító nénikkel – Ági nénivel és Lili néni-
vel – farsangi álarcot készítettek az ovisok. Egy kis 
nasi után ért véget közös programunk.

Köszönjük, hogy eljöttek! Szeretettel várjuk Önöket 
következő Apródsulis foglalkozásunkra!

Kissné Kővári Liliána



12. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2022. februárHunyadi Iskola hírei 

„Úton a jövő iskolája felé” című (EFOP-4.1.2-17-2017-00016 számú) 
pályázat keretében iskolánk, mint ismeretes több új résszel bővült. Szep-
tembertől végre birtokba vehettük e részeket. Íme képekben az örömünk.

Megújult iskolánk
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A Magyar Kultúra Napja

2022-ben a Magyar Kultúra Napján nyitották meg a Tamási Áron-em-
lékévet. Iskolánk több évtizedes testvériskolai kapcsolatot ápol a csík-
szeredai Petőfi Sándor Általános Iskolával, ezért is csatlakoztunk nagy 
örömmel az ünneplőkhöz. Három vitrinnel köszöntjük az ünnepet.

Az elsőben Kölcsey Ferencről, Himnuszunk írójáról emlékezünk meg, 
hiszen 1989 óta a magyar kultúra napját a Himnusz megírásának nap-
ján, január 22-én ünnepeljük.

A másodikban Erdélyben járunk. 1990. március 15-én voltunk először 
a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola vendégei, mint TESTVÉ-
RISKOLA. Azóta minden évben találkozunk a barátainkkal és lehetősé-
günk volt kétévente táborozó gyerekekkel ellátogatni Farkaslakára, ahol 
Tamási Áron szülőházát meg tudtuk személyesen is nézni a gyerekekkel. 
Ezen találkozások fényképei és tárgyi emlékei láthatók itt.

A harmadik vitrin a Határtalanul program emlékeit sorakoztatja fel. 
2014 óta minden évben a hetedikeseink mennek Erdélybe és a sírjánál 
emlékezünk híres írónkra, elhelyezve a tisztelet koszorúit.

Baka Orsolya

Kérjük, segítsék adó-
juk 1 százalékával a 

Jánoshalmi Önkéntes 
Polgárőrségi Egyesület 

munkáját. 
A kedvezményezett adószáma:

18360952-1-03
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Mesemondó verseny

Január második hetében újra megrendezésre került iskolánkban a 
mesemondó verseny. A járványhelyzetre való tekintettel ebben a tan-
évben videófelvételek készültek a gyermekekről, és a zsűri a felvételek 
segítségével értékelte a produkciókat.

19 bátor jelentkezőnk volt a megmérettetésre, akik valamennyien lel-
kiismeretesen készültek fel. A zsűrinek az idei tanévben is nehéz dolga 
volt az eredmények megállapításánál. Végül hosszas tanácskozás után 
a következő eredmények születtek:

Ezúton is köszönjük a zsűri tagjainak áldozatos munkáját!
Gratulálunk mesemondóinknak! 

Friebertné Radvánszki Rita

Matematika versenyek
Iskolánk házi matematika versenyének helyezettjei:

4. évfolyam: 1. hely Kollár Viktória Dorina és Doszpod Ádám, 2. hely 
Ferenczi Árpád, 3. hely Almási-Zoó Hermina és Sándor Ferenc

5. évfolyam: 1. hely Lukács Dániel Ádám, 2. hely Söhner Nico Alexan-
der, 3. hely Lajdi Horka Bendegúz

6. évfolyam: 1. hely Gyetvai Dorottya és Frick Csongor Bence, 2. hely 
Gusztonyi Petra Luca, 3. hely Nikli Nimród

7. évfolyam 1. hely Varga Mátyás, 2. hely Szili Áron, 3. hely Gusztonyi 
Míra és Rapcsák Boglárka

8. évfolyam: 1. hely Lengyel József, 2. hely Lengyel György, 3. hely 
Gulyás András

Gratulálunk a szép teljesítményekért!
Az országos Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyén a 
második fordulóba jutott diákjaink: 

4. évfolyam: Almási-Zoó Hermina, Doszpod Ádám, Ferenczi Árpád, 
Kollár Viktória Dorina, Sándor Ferenc

5. évfolyam: Gazdag Gábor, Lajdi Horka Bendegúz, Lukács Dániel 
Ádám, Maczonka Dorina, Söhner Noco Alexander

6. évfolyam: Frick Csongor Bence, Gusztonyi Petra Luca, Gyetvai 
Dorottya, Nikli Nimród

8. évfolyam: Gulyás András, Lengyel György, Lengyel József
Sok sikert a második fordulóra!

Enesei Péter

„Szép Magyar 
Beszéd” verseny

2022. január 19-én tartottuk iskolánkban a 3-4. évfolyamosok olvasási 
és a felsősök „Szép Magyar Beszéd” versenyének házi fordulóját. Nagy 
örömmel töltött el bennünket, hogy a megmérettetésre közel 30 tanu-
ló jelentkezett. A vetélkedő résztvevőinek egy kötelező és egy maguk-
kal hozott, szabadon választott 20–25 soros prózai szöveget kellett felol-
vasniuk. A szakértő zsűri a versenyzők teljesítményének értékelésekor a 
szövegértést, szöveghűséget, hangvételt, hangképzést, hangsúlyozást, 
szünettartást, természetes beszédet vette figyelembe.

Az olvasási verseny helyezettjei: első Sándor Ferenc 4.a, második 
Szabó Lizett 4.a, harmadik Almási-Zoó Hermina 4.a

Az 1-2. évfolyamon :
I. h.: Lippai Iza 2.b
II. h.: Szabó Jázmin Amira 2.b
III. h.: Kovács Sára 2.b

A 3-4. évfolyamon: 
I. h.: Kiss Csenge 4.a

II. h.: Szabó Lizett 4.a
III. h.: Balázs Tifani 3.

A felső tagozaton :
I. h.: Szűcs Ádám Simon 5.
II. h. : Mester Norman 5.
III. h.: Mester Dominik 8.b
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A „Szép Magyar Beszéd” verseny helyezettjei

5-6. évfolyamosok közül első Lajdi Horka Bendegúz 5. osztály, máso-
dik Mester Norman 5. osztály. harmadik Szűcs Ádám Simon 5. osztály.
7-8. évfolyamon első Pap Dominika Renáta 7. osztály, második Kiss Dor-
ka Boróka 7. osztály, harmadik Rapcsák Boglárka 7. osztály

A területi fordulón Lajdi Horka Bendegúz és Pap Dominika Renáta kép-
viselik iskolánkat.

Gratulálunk minden résztvevőnek! Dominikának és Horkának további 
sikeres szereplést kívánunk!

Jacsóné Szabó Erika

Vízkereszt ünnepe 
Intézményünkben

Január 6-án emlékezünk meg a háromkirályok kis Jézusnál tett láto-
gatásáról. A Biblia szerint Gáspár, Menyhért és Boldizsár egy csillagot 
követve érkeztek Jeruzsálembe, hogy hódoljanak a zsidók újszülött kirá-
lya előtt. Ekkor emlékezik meg az egyház Jézusnak a Jordán vizében tör-
tént megkeresztelkedéséről is. Ez a nap a karácsonyi ünnepek zárónap-
ja, és egyben a farsangi időszak kezdete. 

Intézményünk összes gyermeke és pedagógusa részt vett a reggel 
9 órakor kezdődő szentmisén, melyet óvodásaink is érdeklődve szem-
léltek. Titkon pedig a már annyiszor emlegetett napkeleti bölcseket vár-
ták, akik arannyal, tömjénnel és mirhával kedveskedtek Isten egyszü-
lött fiának. 

Várakozásaik nem voltak hiábavalóak, hiszen a szentmise záróáldása 
után, színes palástban és csillogó koronában hozzánk is megérkeztek. 
Díszes csomagjaikat örömmel adták át óvodásainknak, iskolásainknak. 
A csillogó csomagolópapírok szebbnél szebb játékokat rejtettek, melye-
ket a gyerekek azonnal birtokba vettek. 

Sándor atya a házszentelés keretén belül megáldotta mind az óvoda, 
mind az iskola minden helyiségét, ezzel is építve lelki életünket. Köszö-
net érte!

Örömteli élményekkel gazdagodva, az együttjátszás örömével zártuk 
ezt a szép délelőttöt. 

Kucsora Bernadett, Gacsal Dominika

Kristály
2022. január 4-én, kedden iskolánk nyolcadikos tanulóival Budapest-

re utaztunk, ahol a Lázár Ervin Program keretein belül megtekinthettük 
a Recirquel: Kristály - Téli újcirkusz című előadást. A Kristály varázsvi-
lága, a csillogó, jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség sze-
me láttára és közreműködésével keltek életre a MÜPA épülete előtt fel-
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Jánoshalma 
Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a 
közalapítványt.

Adószám: 18343744-103 
Alapítvány kuratóriuma

A Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám: 18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

állított hatalmas, „hólepte” cirkuszsátorban. A 
Vági Bence művészeti vezető által megálmodott 
Újcirkusz-produkció klasszikus meséket idé-
ző története szerint Kristály-világ úrnője elvesz-
tette hitét az emberi érzelmekben, ezért befa-
gyasztja a világot, és csillogó, ám jeges falak 
közé zárkózik. A közönség és a fellépő művé-
szek együtt keresik a szeretet melegségét, a 
fény reményét egy lenyűgöző illúziókkal és 
mutatványokkal teli térben. A nemzetközi hírű 
Újcirkusz Társulat ünnepi hangulatot teremtő 
előadásában a közönség testközelből csodál-
hatta meg az artisták lélegzetelállító mutatvá-
nyait, sőt maga is a cirkuszi tér részévé vált. 
Fejünk felett, akár karnyújtásnyira suhantak el 
a Recirquel más produkcióiból a hazai közön-
ség körében már jól ismert artisták, akik ezúttal 
is külföldi és hazai vendégművészekkel, köztük 
Magyarország legbravúrosabb hiphop-táncosai-
val léptek a jeges porondra.

Komáromi Róbert

        Kérjük, támogassa 
adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT 
ALAPÍTVÁNYT

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03
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1 SZÁZALÉKKAL 
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Honvéd 
Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát. Kérjük, támogassák a 

továbbiakban is  az egyesület munkáját.
Adószám: 19046550-1-03 

Köszönettel: a HKKE vezetősége

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2020-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásá-
val kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: 51100036-100045820

Február 19. a nyolcadik évfolyamos tanulók számára fontos dátum, 
hiszen eddig kell elküldeniük jelentkezési lapjukat az általuk választott 
középiskolába. A választás nagyon nehéz, hiszen számtalan iskola hívja, 
várja őket, és a döntés nagy felelősség. El kell dönteniük, hogy szakmát 
válasszanak, vagy inkább érettségit, esetleg egyszerre mindkettőt. Isko-
lánk az utóbbira kínál jó alternatívát, hiszen technikumi képzéseink egy-
szerre biztosítanak egy versenyképes, a munkaerőpiacon nagyon kere-
sett szakmát, ugyanakkor érettségi bizonyítványt is. Terveink között sze-
repel, hogy a legjobbak számára a felsőoktatási szakképzés keretében 
biztosítsuk a felsőoktatásban történő továbbhaladást az iskolánkban tör-
ténő tanulással. Ezen kívül a képzés teljes ideje alatt egy tanulmányi 
eredménytől függő, sávos ösztöndíjrendszer segíti a szakmák elsajátítá-
sát. Az ösztöndíj legalacsonyabb havi összege 8 060Ft, a legmagasabb 
összege pedig elérheti az 56 000 Ft-ot.

Ha valaki nem szeretne 5 évig az iskolapadban ülni, akkor jelentkez-
het 3 éves szakképző iskolai képzéseink valamelyikére, melynek során 
elsajátíthatja a mezőgazdasági gépész, vagy a gazda szakmát, és a kép-
zési idő alatt szinte ingyen megszerezheti a T kategóriás mezőgazda-
sági vontatóvezetői jogosítványt. Az ösztöndíjrendszer a szakképző 
iskolai képzésekben is ugyanaz, mint a technikumban, a jól tanuló diákok 
magas összegű támogatásban részesülhetnek.

Az idei évben az ágazati alapvizsgát tett gépész diákjaink már a most 

alakuló Ágazati Képző Központ keretei között munkavállalóként tanulhat-
nak, így havi 120 000 Ft munkabért kapnak.

Hogyan jelentkezhetsz hozzánk?
A szakmáinkhoz tartozó felvételi kódokat megtalálod a táblázatban:

Technikumi képzések
Szakma  

megnevezése Szakmairányai Szakma-
szám Képzési idő Beiskolázási 

kód
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 508101708 5 év 0701

Mezőgazdasági 
technikus

Állattenyésztő
Növénytermesztő 508111709 5 év 0702

Szakképző iskolai képzések:
Szakma  

megnevezése
Szakmairányai Szakma-

szám
Képzési 

idő
Beiskolázási 

kód

Gazda Állattenyésztő
Növénytermesztő

408111704 3 év 0703

Mezőgazdasági 
gépész

408101707 3 év 0704

T.P

Ha nem tudod „merre tovább…”
Gyere hozzánk, a SZAKI vár!

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a  

„Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak utalták. 
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. 

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03 
Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető
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Gazdakörünk küldöttsége, Temerinbe igyekezve, útba ejtette Bácskossut-
hfalvát. 

Itt egy régi szép, immár hagyományos ünnepségen vehettünk részt. A Dima-
lis borászat szőlőskertjében Fábrik Attila a Rizling Egyesület elnöke köszöntött 
Bennünket. Az elnök úr a megnyitó beszédében külön kiemelte, hogy most elő-
ször ünnepelünk közösen együtt jánoshalmi gazdatársainkkal a Vince napon. 

A rövid ünnepség keretén belül helyi református tiszteletes és a bajsai katoli-
kus pap közösen megszentelte a szőlőtőkéket annak reményében, hogy ez a 
víz, a szőlőtőkék segítségével és a gazdák közreműködésével, őszre majd bor-
rá fog válni. Kérték a Mindenhatót, hogy segítsen ebben a törekvésükben is.

A gazdák a szőlőtőkére kolbászhússal töltött kisgömböcöt és szalonnát 
kötöztek, abban a hitben, hogy őszre majd ilyen nagy szőlőfürtöket szeretné-
nek szüretelni. A lemetszett szőlőveszőt megvizsgálva, a helyi szőlészek meg-
állapították, hogyha az időjárás is kegyes lesz, jó szőlőtermés várható ebben 
az évben is. A hidegben a helyi gazdák kiflivel, pogácsával, meleg teával, for-
ralt borral és pálinkával kínáltak bennünket. 

A Rizling Egyesület elnöke javasolta, hogy elkövetkezendő években a Vin-
ce-napi venyige szentelőt a Bácskossuthfalván közösen a Jánoshalmi Gazda-
körrel rendezzük meg, mely kérésnek szívesen teszünk eleget. A gyors elkö-
szönés után, immár közösen utazva a bácskossuthfalvi küldöttséggel, folytat-
tuk utunkat Temerinbe.

Fajszi Ferenc

Küldöttségeink Temerinbe érve, az eredményhirdetés színhelyére, a 
helyi sportcsarnokba érkezett. 

Ami elsőre feltűnt, hogy a megszokott tömegnél jóval kevesebben vol-
tak, a nagy sportcsarnokban. A borok kínálóinak és az árusoknak a lét-
száma azonban nem csökkent annyira.

Az ünnepi megnyitón Horváth László a bíráló bizottság elnöke köszön-
tötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 2021. év időjárása kimondottan 
kedvezett a szőlőnek, ez meglátszik a borok minőségén is, 523 bormin-
ta érkezett. A verseny az idén is nemzetközi volt, mert a hazaikon kívül, 
a környező országok is képviseltették magukat boraikkal. Az idén a jár-
ványhelyzet miatt kicsit kevesebb minta érkezett, de ez is nagy siker, a 
körülményekhez képest. Az ünnepi szónokok közül, kiemelném Pásztor 
Róbertnek, a helyi közösség képviselő-testület elnökének, a felszólalá-
sát. Az elnök úr elsőnek a jánoshalmi küldöttséget köszöntötte, kiemelve, 
hogy jelenlétükkel a nehéz járványügyi helyzet ellenére is, hitet tettünk, a 
két település, immár 81 éves testvérkapcsolata mellett. Nagyon jó érzés 

volt, akkor ott a Temerinben jánoshalminak lenni. Köszönjük az Elnök 
Úrnak a hozzánk intézet kedves szavait. A köszöntők után következett az 
ebéd, majd a színpadon kultúrműsor kezdődött. Ezután az eredményhir-
detés következett, ennek során adta át Farkas László gazdakörünk elnö-
ke különdíjat adott át egy temerini bortermelőnek. A versenyen, gazda-
körünk két tagja nagyon szép sikert ért el, amire mi is nagyon büszkék 
vagyunk. Zámbó Zoltán három arany és kettő ezüstérmet, Takács Tamás 
kettő arany és egy bronzérmet hozott el. Gratulálunk az elért sikerekhez, 
hiszen méltóan képviselték a jánoshalmi borászokat.

Az eredményhirdetés után még kóstoltuk finom borokat, majd köszö-
netet mondva vendéglátóinknak a temerini kertbarátkör vezetőinek, tag-
jainak a bácskossuthfalvi társainkkal elindultunk hazafelé. Menet köz-
ben ismét megálltunk Bácskossuthfalván, rövid beszélgetés után foly-
tattuk utunkat Jánoshalmára Február 5-én újra találkozunk Bácskossut-
hfalván a pálinka verseny eredményhirdetésén. Reméljük számunkra itt 
is jó eredmények születnek.                                           Fajszi Ferenc

Vince napi venyigeszentelő 2022

XXIV. Temerini Vince-napi  
Nemzetközi Borfesztivál és Borkóstoló 
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A Jánoshalmi Gazdakör és a Holland Alma Kft. szakmai tájékoztatója gyü-
mölcstermesztő gazdák részére. Előadók Babicz Szabolcs a Holland Alma Kft-
től valamint Solymosi Zoltán a Navik Alfa Kft-től, 2022. január 20-án a gazdakör 
székházában.

Színvonalas előadást tartott Babicz Szabolcs a Holland Alma Kft ügyvezetője 
az új rezisztens almafajtákról, valamint a megfelelő alany kiválasztásáról és az 
új étkezési alma világfajtáiról.

Az előadásának második részében új étkezési szilvák fajtáiról, valamint annak 
alanyairól tartott tájékoztatót.

Solymosi Zoltán a Navik Alfa Kft-től a gyümölcstermesztésben használt mező-
gazdasági gépek, permetezők és metszőollók, fűrészek és kézi szerszámokról 
tartott előadást, valamint bemutatót.

Farkas László
gazdakör elnöke

Tisztelt Borászok!
A Jánoshalmi Gazdakör és a Felső Bácskai Hegyközség évek óta feb-

ruár hónapban rendezi a Felső Bácskai Borok nemes versenyét. A bor-
verseny támogatói: Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője, 
Jánoshalma Város önkormányzata, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 
Gál Sándor, KUNVIN Borászati Kft, Koch Csaba, Temerini Kertbarátkör, 
Bácskossutfalvi Rizling Egyesület. 

Sajnos a pandémia miatt a februárra tervezett borverseny elmarad. A 
Felső Bácskai Borok nemes versenye 2022. április 23-án (szombat) kerül 
megrendezésre. 

Jánoshalmi Gazdakör Elnöksége

Időpont változás

Tájékoztató gyümölcsöt 
termesztőknek

Gépjárművel rendelkező gáz- és 
villanymérő leolvasó munkatársat 

keresünk Jánoshalma és 
környékére. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal: allashirdetes-baja@dlkft.hu

Stílus Üzlet

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

FEBRUÁRI AKCIÓJA
Színes kés+tok:    200. -
Szilikon bicikli villogó:   399. -
Gyógyszeradagoló (7 napos): 450. -

Jelmezek széles választékban!

Roma Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíjat 
kapott

2021. decemberében, karácsony 
előtt Király Erika jánoshalmi lány vehet-
te át az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mában a Roma Nemzetiségi Tanulmá-
nyi Ösztöndíját. Erika jelenleg a Gandhi 
Gimnázium 11. osztályos tanulója, általá-
nos iskolába Jánoshalmán a Szent Anna 
Katolikus Iskolába járt. 

De hogyan is került Erika a Gandhi 
Gimnáziumba?

Király Erika részese volt egy János-
halma Városi Önkormányzat által 2016-
ban megvalósított pályázatnak, ami a 
Bari Shej Roma Lány elnevezést viselte. 
A város vezetése ahhoz kívánt segítsé-
get nyújtani az oktatási intézményeknek, 
hogy megakadályozzák a fiatalok isko-
lai lemorzsolódását, és segítsék őket a 
továbbtanulásban, a pályaválasztásban. 
A lányok mentorálását a programban 
mentorok végezték, akik a gyerekek szüleivel, osztályfőnökeivel pedagógusaival szo-
ros kapcsolatot tartottak, és minden esetben, személyre szabottan foglalkoztak a gyere-
kekkel. Erika mentora programban Kővári Szabina volt, mellette Kovácsné Sváby Kor-
nélia szakmai vezető egyengette az útját, osztályfőnöke Mészáros Gábor tanár úr volt. 

A program keretében egy busznyi roma lány a szüleivel látogatást tett a pécsi Gand-
hi Gimnáziumban, ahol megtapasztalhatták milyen egy befogadó, inspiráló, támogató 
közösségben tanulni. A Gandhi Gimnázium rengeteg lehetőséget ad a diákjai számára, 
hogy kipróbálhassák, miben a legtehetségesebbek. Király Erikának megtetszett a kör-
nyezet, a 8. osztály elvégzése után felvételt nyert a gimnáziumba. Erika 2 éve egy rajz-
szakkör tagja, az érettségire való felkészülés mellett kórusba és zeneórákra jár. Fotó-

zik, képei a gimnázium által kiadott 
„Válts objektívet!” című művészi fotóal-
bumban is megjelentek. Szeretné, ha 
képeivel megörökíthetne és átadhatna 
valami olyan egyedi dolgot, amit akkor, 
abban a pillanatban csak ő lát. Tanárai 
szerint nagyon tehetséges, így az álta-
la készített fényképeken már most tük-
röződik különleges látásmódja.

Király Erika a nemrégiben megka-
pott tanulmányi ösztöndíjának össze-
gét a művészeti tanulmányokban való 
elmélyülésre, és az angol tudásának 
továbbfejlesztésére szeretné fordíta-
ni. Kitűzött egy célt maga elé, képei-
vel jövőre a egy New York-i kiállítás-
ra személyesen is szeretne eljutni. Az 
utazáshoz való támogatást az iskolá-
jától reméli, mivel a Gandhi Gimnázi-
um sok utazási lehetőséget is biztosít 
diákjai számára, amire máshol talán 
nem lenne esélyük.

További sok sikert kívánunk Erika!
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Óvodai prevenciós 
programok a Gyerekesély 

Pályázatban
.
Jánoshalma Városi Önkormányzat konzorciumi partnere, a Jánoshalmi 
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. révén októ-
bertől folytatódnak a prevenciós programok a járás valamennyi óvodá-
jában, melyekkel célunk a gyermekek egészségének megőrzése.

A „Fogmoshow, a Kézmoshow és a Táplálkozási ismeretek” foglalko-
zások segítségével felkeltjük a gyermekek érdeklődését a témában, 
interaktív módon. A gyermekek ebben az életkorban rendkívül fogé-
konyak, így a helyes fogmosási és kézmosási szokások kialakítására, 
valamint az egészséges táplálékok megismertetésére nagyon jó lehe-
tőségünk van.  

Az elmúlt negyedévben a „Táplálkozási ismeretek” program keretén 
belül gyümölcsöket, zöldségeket és magvakat kóstolhattak meg a gye-
rekek. Igyekszünk a gyerekkel olyan egészséges terményeket megis-
mertetni, melyeket nem fogyasztanak rendszeresen és melyek nem 
találhatóak meg minden háztartásban. A program egyik legfontosabb 
feladatának tartjuk, hogy bekap csolódjunk az óvodai nevelésbe és 
kiegészítsük a pedagógusok munkáját, segítsé-
gükre legyünk a mindennapokban.

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.
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Burgonya vagy 
batáta?

Az édesburgonya, más néven batáta  
(melyet már hazánkban is termesztenek) 
rendszertanilag nem burgonya, csak az 
alakja hasonlít rá. A szulákfélék család-
jába és a hajnalka nemzetségbe tartozó 
növény, amit elsősorban gyökérgumójáért 
(mely lehet fehér, narancssárga, sárga, lila, 
rózsaszín vagy vörös is) termesztenek, de 
fiatal levele is fogyasztható. Íze fajtánként 
eltérő lehet, a gesztenyéhez vagy a sütő-
tökhöz hasonlítható leginkább.

Bár az édeskrumplit sokan egészsége-
sebbnek tartják a hétköznapi krumplinál, nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy a burgonyának is nagyon pozitív hatásai vannak, ha megfelelő-
en készíti el az ember – azaz nem fojtja olajba (pl. sült burgonya, majoné-
zes burgonyasaláta).

Sokan azért választják az édesburgonyát, mert azt gondolják, vagy úgy 
tudják, hogy cukorbetegség, inzulinrezisztencia esetén gyakrabban beil-
leszthető az étrendre, mert kisebb inzulin és vércukor emelkedést ered-
ményez, és kevesebb benne a szénhidrát. A NutritionData tápanyag-adat-
bázis alapján a tápanyag tartalma és a Glikémiás Terhelése azonban nem 
jobb, mint a burgonyáé és az egy étkezésre szánt adagja sem kisebb. Az 
édesburgonyában és a burgonyában nagyjából ugyanannyi kalória, fehér-
je és zsír van, Mivel mindkét zöldségnek megvannak a maga pozitív élet-
tani hatásai, így egy kiegyensúlyozott diétába mindkettő beilleszthető mér-
tékkel. A két zöldség kalóriatartalma közel azonos, így pusztán fogyókúrás 
zöldségként nem érdemes megvásárolni a drága édesburgonyát, és lecse-
rélni a krumplit. A gyökérzöldségek, a sütőtök, a cékla sokkal jobb alterna-
tíva ebben az esetben.

Így bármennyire is csábító ez a különleges hangzású növény, sajnos 
nem javasolt gyakoribb fogyasztása, mint a burgonyának, és ugyanúgy 
figyelni kell rá, hogy a kevésbé feldolgozott formáit válasszuk ételkészítés-
kor, és ne a zsiradékkal dúsított recepteket részesítsük előnyben.

 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, csütörtök 1330-1630.

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!

Pécsi Ádámné 
sz.: Kazinczi Mária élt: 83 évet
Zámbó Klára  élt: 60 évet
Kárász Lászlóné 
sz.: Ferenczi Etelka élt: 83 évet
Szatmári Józsefné 
sz: Bakos Margit élt: 64 évet

Gazsóné Rutai Mária  élt: 60 évet 
Lencse Andrásné  
sz: Schuszter Jolán   élt: 63 évet
Csámpai Andrásné  
sz: Koltai Ilona   élt: 58 évet
Sódar Béla   élt: 63 évet
Csima Mihály   élt: 95 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

HA MÁR ELEGET ITTÁL
címmel tart  nyitott alkalmat a Magyar Kékkereszt Egyesület Kiskun-

halasi Csoportja azon érdeklődők számára, akik már felismerték, hogy 
mennyi mindent vesztettek el a túlzott alkoholfogyasztás miatt.

Pedagógusok, szociális területen dolgozók egyre nagyobb probléma-
ként tapasztalják, hogy növekszik a fiatal szülők közt is a segítségre szo-
rulók száma. Az Egyesület munkatársai 2022. február 11-én pénte-
ken 15 órától 17 óráig az Imre Zoltán Művelődési Házban állnak a 
rászorulók rendelkezésére, mert van kiút, van szabadulás.

További információ kérhető: munkanapokon 17 és 19 óra között a 
0620-8861228 telefonszámon. 

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070
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A JFC januári eseményei
Felnőtt csapatunk 21-én kezdte a felkészülést -rögtön egy edző mér-

kőzéssel ( NB III-as Mohács volt az ellenfél).Mivel  a téli pihenő után ez 
volt az első  foglalkozás, játékosaink  még nehezen vették fel a ritmust 
magasabb osztályban szereplő ellenfelükkel szemben.  A játékoske-
ret bővült: Bajáról visszaigazolt Jeszenszki Roland, illetve Kiskunhalas-
ról érkezett Lengyel Péter kapus és testvére Lengyel Szabolcs közép-
pályás.

A felkészülés további menetrendje:
jan. 29-én Hódmezővásárhelyen játszunk
febr. 6-án Szekszárdon
febr.13-án  12.00-kor hazai pályán fogadjuk a Szegedi VSE csapatát
febr. 19-én 11.00-kor hazai pályán fogadjuk a Kecel csapatát
febr. 27-én 13.00-kor hazai pályán fogadjuk a Fejér-megyei Vajta csa-

patát

Március 6-án indul a tavaszi szezon Ekkor a Soltvadkert csapatát 
fogadjuk.

Utánpótlás csapataink felkészülése még nem kezdődött el,hiszen  
korosztályaik bajnoki idénye a felnőttekénél  később indul.

Horváth Mihály  elnök

Kedves Vendégeink!
Toros (nyugdíjas) hétvége 

a Gála étteremben 
2022. február 12-13-án!

Torkos csütörtök és hétvége 
2022. márcious  3-4-5-6-án

Ételkínálatunkat Facebook 
oldalunkon megtalálják

Mindkét hétvégére a rendelést 
személyesen vagy a  

06-77/402-236-os telefonszámon adható le.
Várjuk Kedves Vendégeinket!

  a Gála étterem csapata!

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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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:
s-Paw Bt.

6794 Üllés, Bem József utca 7. 
Szabó Erik
Ügyvezető

ISSN 2062-4069
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Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Valentin napi édesség akciók, nagy árengedménnyel. 
Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,- Ft 2196,-Ft / kg

MON Sheri  52,5 g desszert              480 Ft/db helyett  260,- Ft  

Xixo szénsavas üdítő 0,25 liter               99 Ft/db helyett 80,- Ft 

Maggi tejszínes gombás  
                       tagliatelle alap 32 g         349 Ft/db helyett 149,- Ft 

 Az akciók a készlet erejéig érvényesek. 

Óriási déli gyümölcs akció, folyamatosan megújuló árukészlettel!

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:
2022. január hónapban

született:
Sarok Viktória és Patocskai Csaba

F. R. J. kéleshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2022. január 14.-én 18 óra és 2022. január 17-én reggel 8 óra közötti idő-
ben a Jánoshalma belterületén lévő gépgyártó műhelyének hátsó udva-
ráról fém gépalkatrészeket tulajdonított el 300.000 Ft  értékben.

A nyomozás során még a bejelentés napján felderítésre kerültek a 
lopással gyanúsítható személyek, K. Zs.. és B. M. helyi lakosok. Az álta-
luk eltulajdonított értékek részben  náluk, részben a Hajósi úton lévő fém-
átvevő telepen kerültek lefoglalásra. 

Eljárás indult D. E. jánoshalmi lakos bejelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2022. január.24-én 15:00 és 19:30 óra közötti időben a 
Jánoshalma, Béke tér 13. sz. alatti Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazda-
sági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium udvarából a kerítéshez 
lezárt Csepel kerékpárját eltulajdonította 45 000 Ft értékben. 

Az eltulajdonított kerékpár K. A. helyi lakosnál került lefoglalásra, aki 
beismerő vallomást tett. 

Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a város külterületi részein a 
lakosok engedély nélkül szemetet, sittet raknak le. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki engedély nélkül 
rak le szemetet közterületre az bűncselekményt követ el!

A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtökön és pénteken tart nyitva, 
azonban minden munkanapon a volt laktanya területén a Gépész Partner 
Kft (30/8192494) üzemeltetésében lévő telephelyen is átveszik a sittet.  

Az utóbbi időben több feljelentés is született a sértetti hiszékenység 
következtében. 

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, 
ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan 
ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, . Amennyiben vala-
mi gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívha-
tó 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a 
száma.                                                               Police

Tóth Csenge (Anyja neve: Mészáros Csil-
la), Mayer Amira Kiara (a.n.: Mayer Vanda), 

Biztonságosabb lesz 
közlekedés az iskoláknál

Új gyalogos átkelőhe-
lyek kerültek kialakítás-
ra a SZAKI és a Hunya-
di iskola közötti útke-
reszteződésben. A város 
vezetése a jánoshalmi 
viszonylatban forgalmas-
nak számító úton első-
sorban az oktatási intéz-
ményekben tanuló diá-
kok úttesten való bizton-
ságos áthaladása végett 
alakíttatta ki az új zeb-
rákat. 

Czeller Zoltán polgár-
mester: A város vezeté-
sének nyilvánvaló célja 
volt, hogy a diákok az iskolák előtt elhaladó úttesteken biztonságban haladja-
nak át. A Kálvária felé haladó, ezen a szakaszon egyirányú út, így a látható-
ság is az általános iskola előtt a parkoló autók végett leszűkül, a Városi Piac 
felé haladó úttest pedig mindig forgalmasnak számított. Eddig forgalomlas-
sító táblákat helyeztünk ki, és polgárőröket kértünk meg, hogy minden reg-
gel, iskolába érkezéskor vigyázzák az úton való áthaladást. A délutáni idő-
szak már könnyebb, a szülők jönnek a kisebb gyermekekért. A közlekedőktől 
továbbra is óvatosságot igényel a kérdéses útszakasz, hiszen gyermekekről 
van szó, ugyanakkor ezután a felfestett gyalogos átkelők, és újabb táblák is 
segítik az úton való áthaladást. Balesetmentes közlekedést kívánok tovább-
ra is mindenkinek!

Kiegészítő beruházásként erősebb fényű égővel ellátott lámpatest világítja 
meg a két oktatási intézmény közötti kereszteződés forgalmát. A fejlesztést 
az Önkormányzat a saját költségvetéséből valósította meg. 

Rendőrségi hírek

Horváth Dominik (a.n.: Gál Katalin),
Tamasik Viktória (Sódar Anna Kornélia), 
Nagy Krisztofer Brájen (Sárközi Amanda Vik-

tória), 
Rostás Dániel Eliot (a.n.: Kurucz Bianka), 
Zsiák Zoé (a.n: Csorba Ramóna), 
Rasztovácz Dorka (a.n.: Winkler Viktória), 


