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Városunkban, a Kistérségi Egészségügyi Központban 
2022. július 31. napjáig működött vérvételi pont. A Synlab 
Hungary Kft. munkatársai heti 3 alkalommal, hétfőn, ked-
den, és szerdai napokon 7-10 óráig vették a vért ingye-
nesen a lakosságtól. Augusztus hónapban a Synlab elő-
ször betegség, és szabadságok kiadására miatt szünetel-
tette a vérvételt, majd az idő múlásával munkaerőhiányra 
hivatkozva közölte, hogy a továbbiakban nem tudja ellát-
ni ezt a tevékenységet. 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasz-
nú Kft. vezetése levélben jelezte a problémát a város képviselő-testüle-
te felé. Dr. Horváth Endre kérelemmel fordult Jánoshalma Városi Önkor-
mányzathoz, mint a legnagyobb tulajdonrészű tulajdonoshoz, hogy a 
lakosság ellátásának biztosítása érdekében együttesen találjanak meg-

oldást a problémára. A város vezetésével, Czeller Zoltán 
polgármesterrel történő egyeztetéseket követően rendkí-
vüli ülés keretében született meg a döntés ebben a fon-
tos kérdésben. 

2022. augusztus 19-én a Képviselő-testület meghozott 
döntése alapján, a város Önkormányzata finanszírozza 
a vérvétel további folytatását, ezzel biztosítja a lakosság 
számára a szolgáltatást. A testület az év hátralévő részé-
ben szükséges 1.200.000Ft forrást biztosította a vérvé-

telt végző személyek, helyi szakdolgozók bérére. 
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vérvétel 2022. szeptember 
5-től, 

HÉTFŐN, KEDDEN, SZERDÁN 7-10 óráig 
lesz a Kistérségi Egészségügyi Központban.

A vérvételre előzetes időpont foglalás alapján kerül sor. 
Időpontot foglalni a 77/502-950 vagy 77/502-960 telefonszámokon 

lehet. 
A kiosztható időpontokat befolyásolja a vérmintákat feldolgozó 

Synlab Hungary Kft. kapacitása!

Czeller Zoltán polgármester

Tájékoztató a vérvételről
Egy hónap szünet után újra lesz ingyenes vérvételi lehetőség Jánoshalmán

Augusztus 20-án államalapításunkra emlékeztünk

Az ünnepségről 3. oldalon tudósítunk, a kitüntetetteket 4. és 5. oldalon, míg a Madarasi Fúvószenekart a 6. oldalon ismerhetik meg 
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A város lakói nagyon várták már, hogy végre befejeződjenek a január 
eleje óta tartó munkálatok, és kiderüljön, milyen új arculata lesz János-
halma egyik díszének, a Béke téri Parknak, Jánoshalma központjában. 
Azért is nagy várakozás előzte meg a felújítást, mert hamar híre ment, 
hogy az addig „a város gyöngyszeme”-ként emlegetett, árnyas fákkal 
övezett parkban egyedi díszítőelemek is helyet kapnak majd.

És valóban! Nem csupán a szemet nyugtató füves, pázsitos felületek 
zöldellnek jobban, (mivel, most már automata öntöző berendezés öntö-
zi őket), nem csak a bokros-fás növényzet lett dúsabb, hanem a park 
közepén egy tavacska is megpihen. A tó körüli kövek Hargitából, Miklós 
Géza Csíkmadarasi kőbányáiból származnak, és kerültek Jánoshalmára, 
egy darabka Székelyföldet hozva a város szívébe. A sziklákon legördülő, 
csendes csobogású vízfüggöny előtt minden bizonnyal szívesen fotóz-
kodnak majd esküvő után az ifjú párok. Még csak rövid idő telt el a felújí-
tás befejezése óta, de elmondható, hogy máris nyüzsgő élet van a park-
ban. A régi salakos sétautak is megújultak, a nap minden szakában hasz-
nálják is a kocogni vágyók, de sok szemlélődő látogat ki és pihen meg az 
árnyas részeken elhelyezett padokon is.

2022. augusztus 23-án, délelőtt 10 órakor, kis ünnepség keretében, 
jelképesen szalagátvágással, adta át a város vezetése és Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a lakosság számára a megújult 
szabadtéri létesítményt. A hétköznapi alkalomhoz mérten a városi intéz-
mények dolgozóiból, önkormányzati képviselőkből, szimplán érdeklődők-
ből szép számú közönség gyűlt össze.

Czeller Zoltán polgármester úr megköszönte a beruházáshoz az Unió 
és a Magyar Kormány pénzbeli támogatását, a tervezők, a kivitelezés-
ben részt vevő vállalkozások, és a pályázati lebonyolítást segítő munka-
társak munkáját. Az idén januárban kezdődött felújítási munkálatok kivi-
telezője az Isaszegről érkező Everling Kft. volt, a kecskeméti székhe-
lyű Építészműhely elnevezést viselő Építészeti és Iparművészeti Terve-
ző Kft. készítette tervei alapján dolgoztak. A sziklakövek elhelyezésében 
jánoshalmi székhelyű vállalkozások vettek részt, a Renner Bt. munkatár-
sai, Fenyvesi Máté, és Ruskó Attila egyéni vállalkozók, és munkatársa-
ik. A sziklakert impozáns méretű kövei Ba Irén kiskőrösi kertészmérnök, 
kertépítő asszony szakmai irányításával kerültek a helyükre. A park fel-

újításának finanszírozására Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat EU, és hazai 100%-os támo-
gatottságú pályázati forrásokat használt fel. A 
pályázat szakmai lebonyolítása a Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársaival 
együtt, Halász Csiba Renáta, az Önkormány-
zat pályázati referensének irányításával történt.

A megújult parkrészeket, csakúgy, mint a köz-
területek java részét, Ollósi Erika irányításával a 
Városgazda Kft. munkatársai fogják gondozni.

Kedves lakosok, gyermekek és felnőttek!
A park közös kincsünk, sok pénzbe került a 

felújítása. A városvezetés a leghatározottabban 
kéri, hogy vigyázzanak a park tisztaságára, ne 
rongálják meg az új térbútorokat! Vegyék figye-
lembe a tó, és annak környékére kihelyezett til-

tó rendelkezéseket, annak érdekében, hogy a parkba látogatók és a ter-
mészet nyugalmát ne háborgassák! Kérjük, őrizzék meg magunknak, és 
az utókornak, a maga természetes, és épített szépségében!

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője, a Dél-Alföld régió 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint minden ellenkező híreszte-
lés ellenére Jánoshalma nincs a legutolsók harmadában, mint ahogy azt 
helyben sokan láttatni akarják. Emlékeztetett a városban eddig megvaló-
sult és folyamatban lévő nagyobb beruházásokra, példaként említette a 
több ütembe fejlődő ipari parkot, a helyi általános iskolákat, a mezőgaz-
dasági iskolát és a folyamatosan megújuló helyi úthálózatot.

– Nagyon örülök, hogy településünk központi parkja egy olyan megúju-
láson ment keresztül, ami nagyon sok városnak a díszére válna.

 Ilyen szép központi parkkal kevés nagyváros rendelkezik  – hangsú-
lyozta a képviselő, aki azt üzente „a mindenben csak a rosszat látó rosz-
szakaróknak, akiknek soha semmi sem jó, hogy ne szégyelljék kimonda-
ni, és értékeljék, ha valami jó történik a városban.” 

A képviselő szerint azzal, hogy Székelyföld egy darabkája már nem-
csak a szívekben, hanem szeretett városuk parkjában is megtalálható, 
ékes példáját mutatja a nemzet összetartozásának.

Sokan látogatnak ki a megújult Béke téri Parkba
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Államalapításunk alkalmából városunk ünnepi programja szentmisével 
kezdődött a Szent Anna templomban, melyet Gyöngyösi Balázs plébános 
mutatott be. Homíliájában kihangsúlyozta, hogy Szent István történelmi 
szerepét és tetteinek hatását a magyarság jövőjére. 

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és 
Könyvtár nagytermében a városi ünnep-
ség kezdetén mindannyiunk nevében Bódás 
János versével Édes Éva 3. osztályos tanuló 
köszönte mindazok munkáját, akiknek keze 
nyomán kenyér kerül az asztalunkig. 

Az ünnepi program következő helyszíne 
az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagyterme volt, ahol 
megjelentek a Képviselő-testület tagjai, Czeller Zoltán polgármester 
vezetésével, Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó jegyző és a Polgármes-
teri Hivatal munkatársai, pártok és intézmény vezetők, valamint kitünte-
tésre várok polgárok és hozzátartozóik, valamint a színpadon a Madara-
si Fúvószenekar Szenta Alfonz vezetésével. .

Az ünnepi testületi ülés előtt a Szent Anna templomban megtartott 
szentmisén megszentelt kenyeret. Farkas László a a MAGOSZ és a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei alelnöke, a jánoshalmi 
Gazdakör elnöke helyezte az ünnepi asztalra.

Ezt követően a résztvevők a Madarasi Fúvószenekar kíséretével közö-
sen elénekelték Himnuszt

Majd Czeller Zoltán emelkedett szólásra Polgármester úr .ünnepi 
beszédében ebben az évben is a hazaszeretet fontosságát hangsúlyoz-
ta: hangsúlyozta: „Fontos, hogy van egy napunk, amikor mind együtt, 

büszkék lehetünk magyarságunkra, arra, hogy a történelem egyik legré-
gibb államaként, Európa részeként is megmaradtunk magyarnak, mert 
a legtöbben ennek tényleg örülnek. Költők, tudósok, művészek, sporto-
lók, egyszerű, becsületes, igaz emberek éltek és alkottak itt az évszáza-
dok során, és mindahányan hozzátettek valamit ahhoz, amit ma Magyar-
országnak nevezünk.

Augusztus 20-án őket, önmagunkat ünnepeljük.
István királyra nem azért kell emlékezni, mert a dicső múlt egy része, 

hanem azért, mert ő teremtette meg a jövő lehetőségét- nekünk, a mai 
kor emberének is.

Annyi mindent készen kapunk elődeinktől. Életünket, anyanyelvünket, 
szüleinket, hazánkat, a várost, ahol élünk, a kort, amelyben születtünk. Ha 
nem érdekel az, amit kaptunk, önmagunkra mondunk nemet.

Isten éltesse Magyarországot, a magyar népet, a jánoshalmi embere-
ket!”  - fejezte be ünnepi gondoltait Czeller Zoltán polgármester. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete minden évben elismeréseket 
adományoz azoknak, akik kiemelkedően sokat tesznek vagy tettek a varo-
sért ebben az évben öten kaptak elismerést, 

Juhász János és Rostás Róbertné június elején, a pedagógusnapon 
Jánoshalma Kiváló pedagógus címet vehette át. 

Államalapításunk ünnepén Jánoshalma Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete három évtizedes tevékenysége elismeréseként Jánoshal-
ma Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott Petróczky Ferenc 
jánoshalmi lakosnak.

A város hátrányos helyzetű embereinek több évtizedes foglalkoztatá-
sáért. Jánoshalma jó hírnevének erősítéséért Jánoshalma Város Életmű 
díjat adományozott Molnár István jánoshalmi lakosnak.

A régi hagyományok életben tartásáért, tovább élésének ápolásáért, 
továbbadásáért Jánoshalma Város Kultúrájáért kitüntető címet adomá-
nyozott Sziráczki Ferenc jánoshalmi lakosnak.

A kitüntetettekről bővebben a következő oldalunkon olvashatnak. 
A városi ünnepi program a Madarasi Fúvószenekar  fergeteges műso-

rával ért zárult, az együttes történetét lapunk 6. oldalán ismerhetik meg. 

.IIkor

Augusztus 20-án államalapításunkra emlékeztünk
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Rostás Róbertné a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Csa-
lád-és Gyermekjóléti Központ mester és mentor pedagógusa, 
aki 40 éven át segítette a gyermekeket és szülőket az óvodai 
élet megismerésében. Számára valóban hivatás a pedagógus 
pálya, gyermekszeretete példaértékű. Kecskeméten az Óvó-
nőképző Intézetben megszerzett diploma átvételét követően 
Jánoshalmán, a Napközi Otthonos Óvodában, kezdte el óvónői 
pályáját, egy két csoportos kis tagóvodában. Intézményvezető 
helyettesként 11 éven át segítette a szakmai munkaminőség 
megőrzését, hagyományok ápolását-fenntartását, Fontos-

nak tartotta a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását, a partner központúságot, az együtt 
gondolkodást, a gyermekek érdekeinek szem előtt tartását. Nevelő-oktató munkája során 
feladatának tekintette az élménypedagógia módszerének megismerését, alkalmazását, 
elmélyítését, átadását, illetve jó gyakorlattá történő alakítását. Óvodás csoportjait mindig 
nagy szeretettel és türelemmel vezette, változatos módszereket alkalmazva az iskolába 
lépésig. Nagy hangsúlyt fektetett a differenciálásra, az egyéni képességek figyelembevé-
telével. Nevéhez fűződik a tanösvény kialakítása, a Radnóti utca Zöld Óvoda Örökös cím 
pályázat útján való elnyerése.
1999-ben a nevelőközösséggel együtt megírta meg az érzelmi nevelésen alapuló Pedagó-
giai Programot, 2005-ben megalakított környezeti munkaközösség vezetője volt, s nevé-
hez fűződik a Zöld jeles napok megünneplése. A környezeti munkaközösség vezetőjeként, 
újabb belső módszertani segédanyagot készítettek munkatársaival, a Boróka Erdei Óvoda 
programján. 2015-ben kezdeményezte a tehetséggondozási program beindítását, melynek 
mai napig vezetője. Szakmai munkássága példaértékű kollégái számára is. 
A pedagógus pályán eltöltött négy évtizedes munkássága, elhivatottsága  példaként szolgál 
a jövő nemzedékének.

A régi hagyományok életben tartásáért, tovább élésének ápolásá-
ért, továbbadásáért Jánoshalma Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Jánoshalma Város Kultúrájáért kitüntető címet ado-
mányozott Sziráczki Ferenc jánoshalmi lakosnak

Petróczky Ferenc Jánoshalma város szülötte kiskereskedőként 
kezdte pályafutását. Jelenleg majd harminc éve folytatja ezt a 
tevékenységét. Városunk több pontján üzemeltet kereskedelmi 
egységek. Megközelítőleg negyven fő helyi lakost foglalkoztat a 
vállalkozás keretein belül. Tisztelettel és megbecsüléssel, csa-
ládias légkörben éli mindennapjait a vele együtt dolgozókkal. 
Dolgozóit lehetőségeihez mérten támogatja. Az általa üzemel-
tetett vegyes kereskedésekben a helyi lakosok igényeit figye-
lembe véve kedvező áron kínálja a magas termékválasztékot. 
Lehetővé teszi ezzel, hogy a jánoshalmi lakosok jutányosan 

jussanak az általa forgalmazott termékekhez. Elhivatott lokálpatriótaként a helyi kistermelők 
vállalkozók termékeit/terményeit előszeretettel válogatja be boltjainak széles termékpalettá-
jába. Ezzel is támogatva a lakóhelye gazdálkodóit.
Részt vesz és támogatást nyújt a Jánoshalmi Napokon, vagy bármely óvodai, iskolai jóté-
konysági összefogás alkalmával. Szinte minden helyi rendezvény civil szervezetet, valamint 
az általuk megrendezett eseményt támogatja. Teszi ezt mindentől függetlenül,/ ellenszolgál-
tatást sohasem várva.\
Petróczky Ferenc ízig vérig jánoshalmi polgár. Szereti a városunkat és ezt minden adandó 
alkalommal kifejezésre juttatja.
Kitüntetései: 2012 Év vállalkozója, 2018. Jánoshalma városért emlékplakett díjat vehetett 
át.

Molnár István tanulmányai befejezése után 1973-ban került a 
Mezőkerthez, későbbi nevén a Bács-Zöldért-hez Körzeti .Fel-
ügyelő beosztásba. Munkaköre a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetekkel és állami gazdaságokkal való kapcsolattartói 
zöldségtermeltetés és felvásárlás szervezése volt. Később rak-
tárvezető, majd kirendeltség vezető lett. 
A kirendeltségen a munka szezonális jellegű volt, mindig az 
adott munkára kellett szervezni a munkaerőt. Márciusban a 
spárga felvásárlásával, értékesítésével kezdtek. Az országdéli 
részén, Mélykúton, Csikérián, Tompán, Öttömösön, Kunbaján, 

Bácsalmáson, Pusztamérgesen, Kelebián felvásárlási telephelyeket szervezett és működ-
tetett. A beszállított spárgát Jánoshalmán dolgozták fel és általában Németországban érté-
kesítették. A cseresznye, meggy, barack, szilva és paprikafelvásárlása úgy vált lehetővé, 
hogy előzőleg felkutatta az ‚ültetvényeket, többnyire Bács-Kiskun megyében, de a Dunán-
túlon és az ország egyéb területein is. A termesztés folyamatát folyamatosan ellenőrizte, 
a szedést és szállítást koordinálta. A kamionokba rakott gyümölcs értékesítését Németor-
szágba, Ausztriába, Szlovákiába szervezte. A paprika – pritamin, kápia, fehér tölteni való – 
értékesítése szeletelve történt. A szezonban a jánoshalmi embereknek munkát megélhetést 
biztosított a cég által. Márciustól októberig 150-200 főt is foglalkoztatott. Nagyobb részük 
hátrányos helyzetű családban élt, akiknek a heti munkabér kifizetés is előnyös volt. A dolgo-
zókhoz nagyon jó emberismerettel, empátiával, szociális érzékenységgel közeledett. 
Fontos feladatának tekintette, hogy minél hosszabb ideig tartson a szezon, ezáltal minél 
több embert tudjon foglalkoztatni. Sok energiát fektetett be az értékesített áru minőségi 
előállításába, csomagolásába, hogy megfeleljen a vásárló igényeinek, ezzel is erősíteni 
kívánta Jánoshalma jó hírét. 
Molnár István mindig támogatta természetbeni adományokkal a város programjait, ünnepe-
it, a civil szervezetek rendezvényeit.

Egykoron elképzelhetetlenek voltak a lakodalmak vőfély nélkül. 
A vőfély adta meg a keretet, az igazodási pontot a lakodal-
mak menetében. A menyasszony kikérését az esküvői menet 
indulását, vacsorai étkek, italok felszolgálását, az éjféli új asz-
szony-táncot az ő versbe szedett mondandója irányította. 
Sziráczki Ferenc ennek a nagyon ritka, mára kihalás szélére 
jutó közösségi foglalkozás ismerője gyakorlója már legalább 53 
éve. 12 éves volt, amikor az első önállóan vezetett lakodalmat 
elvállalta. 
Az eltelt idő alatt megszámlálhatatlan lakodalomban segítette, 

irányította az ifjúpár első közös ünneplését, levéve a szervezés, megvalósítás nagy gondját 
az örömszülők válláról. A számtalan rigmust folyamatosan tanulta, frissítette. A Felső-Bács-
kai vőfélykönyvben leírtakat az adott helyzethez igazította. Az így elmondottakkal mindenki 
megelégedésére, ékesszólóan adta a vendégsereg tudtára a tennivalókat, rozmaringgal 
díszített vőfély botjával és tollal díszített kalapjában. A sok vers megtanulása nagy kitar-
tást, memóriát gyakorlást igényel. Nagyon kevesen vállalják a fiatalok közül ezt. Ebben 
a szakmában nem lehet számítógép mögé bújni, személyesen kell az ünneplők elé állni. 
Szemtől-szemben,\ szinte színészként előadást tartani, vállalva ennek minden buktatóját. 
Ezt vállalta, vállalja Sziráczki Ferenc 53 éve, a régi hagyomány életben tartását, a lako-
dalom, mint ünnep valódi megélését, az ünneplők számára maradandó élmény szerzését.

Juhász János 2009 óta a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazda-
sági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium dolgozója. 
Középiskolai tanulmányait a jánoshalmi Radnóti Miklós Gim-
náziumban végezte, majd a Szegedi Tudomány Egyetemen 
szerzett földrajz- történelem szakos tanári diplomát. Alkalma-
zása kezdetétől nagy lelkesedéssel és igen magas szakmai 
színvonalon végzi pedagógusi munkáját, a rá bízott tanulókkal 
kiváló eredményeket ér el helyi és országos versenyeken. Sza-
badidejét is feláldozva, nagy empátiával foglalkozik a diákokkal, 
osztályfőnökként mindig számíthatnak rá tanítványai. Az általa 

Három évtizedes tevékenysége elismeréseként Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat Képviselő-testülete  Jánoshalma Város Díszpol-
gára kitüntető címet adományozott Petróczky Ferenc jánoshal-
mi lakosnak

A város hátrányos helyzetű embereinek több évtizedes foglal-
koztatásáért. Jánoshalma jó hírnevének erősítéséért Jánoshal-
ma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Város 
Életmű díjat adományoz ott Molnár István jánoshalmi lakosnak

Példaértékű, nagyon magas színvonalon végzett szakmai mun-
kájáért Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa kitüntető címet ado-
mányozott Juhász János jánoshalmi lakosnak, melyet a Városi 
Pedagógus napon vett át. 

tanított tantárgyak tekintetében következetesen megköveteli a tananyag elsajátítását, de 
előadásmódja annyira lebilincselő, és tanórái annyira élvezetesek, hogy a diákok minden 
tanév végén őt választják az „Év tanárának”. Az online oktatás időszakában sem fogyott el 
a lelkesedése, fáradhatatlanul kereste az újabbnál-újabb módszereket, hogy a diákjai ne 
maradjanak le, és képesek legyenek sikerrel zárni a tanévet. 
Kollégáival nagyon jó kapcsolatot ápol, igazi közösségi ember, az intézmény munkájába 
napi szinten bekapcsolódik. A közismereti munkaközösség vezetőjeként naprakészen irá-
nyítja a munkaközösség tagjainak munkáját, ötleteivel, javaslataival nagy segítésére van az 
iskola vezetésének. 
A pályázatok lebonyolításában rendszeresen részt vesz, de kezdeményezi is az újabb le-
hetőségek keresését.
Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, fontosnak tartja a módszertani megújulást, maga is 
szívesen alkalmaz, illetve talál ki új módszereket. Kollégái számára példakép, gyakran tart 
bemutató órákat, melyeken a kollégák sokat tanulhatnak tőle. 
Szerénységével, példamutatásával, tanítványai és pedagógusi hivatása iránti elkötelezett-
ségével kiérdemelte mind a diákok, mind a munkatársak elismerését. Példaértékű, nagyon 
magas színvonalon végzett szakmai munkájáért, valamint az iskola hírnevének öregbítésé-
ért javasolták kollégái az elismerésre.

Példaértékű, nagyon magas színvonalon végzett szakmai munkájá-
ért, hagyományok ápolásáért és fenntartásáért Jánoshalma Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Város Kiváló Peda-
gógusa kitüntető címet adományozott Rostás Róbertné jánoshalmi 
lakosnak , melyet a Városi Pedagógus napon vett át.
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Meghívó Kórustalálkozóra

A Mithras Pedagógus Énekkar 
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 

13. Vándor Kórustalálkozóra
Helyszín: Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági 
              Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Időpont: 2022. október 8. 11 óra

Kalocsán az augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülésen, a Város-
háza díszteremben azokat a korábban bejelentett személyeket várták, 
akik a például művészeti, tudományos, vagy közszolgálati életútjuk során 
kimagasló színvonalon tevékenykedtek, esetleg még mindig aktívak. A 
helyi kiválóságokat dr. Filvig Géza polgármester és dr. Kiss Csaba jegy-
ző fogadta. Előbbi köszöntőjében hangsúlyozta: az önkormányzat fontos 
feladatának tekinti, hogy minden évben elismerjék a városban, a városért 
példamutatóan dolgozó személyeket. 
A 12 elismerésben részesültek között volt egy, aki a szorosan kötődik 
Jánoshalmához. A Tudományos Munkáért járó Tóth Mike-díjat Bárth 
János néprajzkutató, egyetemi docens vehette át.
A 78. évében járó Bárth János fiatalos lendülettel, energiával telve ma is 
dolgozik. Sorra jelennek meg kutatásainak eredményei a maga örömére 
és a szaktudományok gyarapodására. Munkásságáért a mostanin kívül 
számos kitüntetésben részesült úgy, mint Jankó János-díj, Népek barát-
sága-díj, Bács-Kiskun megye tudományos-díja, Györffy István emléké-
rem, Bányai János-díj, Kecskemét felsőoktatásáért és tudományos éle-
téért-díj, Jánoshalma város kultúrájáért, Csíkszentgyörgy díszpolgára, 
Márton Áron emlékérem

Gratulálunk az elismeréshez!

Elismerés
a Mesterségek Ünnepén 

Augusztus 19-től 21-ig, ezúttal 36. alkalommal rendezték meg a Budai 
Várban Mesterségek Ünnepét. 
A rendezvény sok látogatót vonzott. Felkereste többek között Novák 
Katalin államfő, Nagy István agrárminiszter és számos külföldi vendég is  
Jánoshalma is képviseltette magát a rendezvényen, A Tojásdíszítők 
Egyesülete két tagjának munkáját ismerte el a szakmája! 
A Tojásdíszítők Egyesülete Arany Íróka díját kapta  Ágoston Endréné és  
Ágoston  Erika az anyáról lányára szálló hagyomány elismeréseként. 
Méltán megérdemlik az elismerést! Gratulálunk!

Az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 
20-a alkalmából  Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Okleve-
let adományozott Zámbó Imre, a Déli Agrárszakképzési Centrum János-
halmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium okta-
tója részére, sok éven át magas színvonalon végzett eredményes okta-
tói tevékenységéért.
Felvételünkön balról jobbra: Taskovics Péter, a Szaki igazgatója, Simon-
né Szerdai Zsuzsanna fa Déli ASzC főigazgatója, Zámbó Imre és Nagy 
István miniszter látható a kitüntetés utáni percekben.
Gratulálunk az elismeréshez!

Miniszteri elismerés Tudományos munka díjazása
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A Madarasi Fúvószenekar augusztus 20-án lépett ismétel-
ten a Jánoshalmi közönség elé. Ezúttal is siker koronázta fél-
lépésüket

Az együttest Geiger István, alapította 1966-ban. 2001 
őszén szerveződött újjá fiatalokból, Szente Alfonz Gergely 
vezetésével. Repertoárjukban nagy szerepet kapnak a popu-
láris művek (filmzenék, könnyűzenei feldolgozások), de nem 
szakítanak a hagyományokkal sem. A magyar indulók mellett, 
a német nemzetiségi zene (indulók, polkák, keringők) hang-
zásvilága is felcsendül bemutatkozásaik alkalmával. Állandó 
résztvevői a környékbeli fúvósrendezvényeknek, fesztiválok-
nak, falunapoknak.

A 2010-ben megrendezésre került budapesti Nemzeti Vág-
tán is megmutatta tudását a zenekar ország-világ előtt, s még 
ugyanebben az évben érte el egyik legnagyobb sikerét is. 
Minősítő koncertjükön az Országos Fúvószenei- és Mazso-
rettszövetség elnökétől, Dohos Lászlótól vehették át a kiemelt 
arany minősítést koncert-fúvószenekar „C” kategóriában.

2012-2019 között a Felső-Bácskai Ifjú Zenebarátok Talál-
kozóján minden alkalommal kiemelt arany oklevelet szerzett 
a zenekar.

Ebben az évben ünnepelte megalakulásának 25 éves jubileumát a 
temerini Kertbarátkör. Az ünnepségre meghívást kapott Gazdakörünk is. 
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén korán indultunk. A hatá-
ron kifelé simán, rövid várakozás után átjutottunk. Nem volt ilyen szeren-
csénk a Magyarországra belépni akaró nyugati rendszámú autókkal köz-
lekedő külföldiek, hiszen több kilométer hosszan várakoztak a belépésre. 

A Kertbarátkör vezetősége hagyományosan a Kertészlakban fogad-
ta az ünnepségre érkezővendégeket, rövid vendéglátás keretében. Az 
ünnepi szentmise 10 órakor kezdődött a helyi Szent Rozália templom-
ban ez alkalommal kettős céllal egyrészt a Nagyboldogasszony napját 
ünnepeltük, másrészt a Kertbarátkör megalakulását is ünnepeltük, ezen 
a napon. A Kertbarátkör tagjainak és a meghívott vendégeknek az ünne-
pélyes templomi bevonulása után, meghallgattuk dr Szőllősi Tibor plébá-
nos atya nagyon szép prédikációját, amelyben Ő is utalt a kettős ünnep-
re. a templomban nagyon sokan áldoztak, ezzel is bizonyítva a délvidéki 
magyarság mély vallásos hitét. 

A mise után a helyi Bucó étterem volt az ünnepség további színhe-
lye. Itt Kovács Róbert elnök köszöntötte a megjelenteket, felelevenítve 
az elmúlt 25 év történetét.

Ezután Pásztor Róbert, a helyi képviselő-testület elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, külön megemlítve a jánoshalmi küldöttséget, akik Teme-
rin testvérvárosából jöttek.

A következő felszólaló Ternovácz István a magyar rádió újvidéki tudó-
sítója volt, ezúttal azonban, mint VMSZ képviselője köszöntötte a jelen-
levőket. 

Az ünnepi köszöntők után, színvonalas kultúrműsor következett, majd 

Kovács Róbert elnök elismerő oklevelet adott át, a Kertbarátkör volt elnö-
keinek és az alapítótagoknak.

Az ünnepség zárásaként a testvérküldöttségek vezetői köszöntötték 
és adták át ajándékaikat a vendéglátóinknak. Farkas László, gazdakö-
rünk elnöke szerintem az egyik legszebb köszöntőbeszédet mondta, 
méltón kapott nagy tapsot a hallgatóságtól. Gazdakörünk ajándékai, egy 
gravírozott emlékplakett, egy boros-kehely, melyen a 25. szám emlékez-
tet az évfordulóra, és egy karton bor volt. Elnökünk beszédében reagált 
egy Illés-napi felszólaló azon téves kijelentésére, hogy a jánoshalmiak-
nak kötelességből jönnek Temerinbe. Elnökünk beszédében eloszlatta 
ezt a tévhitet, mi nem ezért jövünk évről-évre Temerinbe mert kötelező, 
hanem tiszteletből, szeretetből és barátságból jövünk. Temerin és János-
halma régóta testvérváros és, ez jövőben is így lesz fejezte be beszédét 
elnökünk, a hallgatóság tapsától kísérve.

Következett a finom ebéd, majd a baráti beszélgetések hosszú sora, 
közben a zenekar szebbnél-szebb magyar nótákat játszott. Ebéd után 
többen is táncra perdültek.

Mivel a határátkelőkről hosszú várakozásról szóló kedvezőtlen híreket 
kaptunk, elbúcsúztunk vendéglátóinktól, megköszönve Nekik a szíves 
vendéglátást, elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Bácskossuth-
falván Januskó József barátunktól, egy pohár borra, üdítőre és kávéra, 
majd folytattuk utunkat a határ felé. Nekünk most szerencsénk volt „csak” 
egy órát kellett várakoznunk a határátkelésre. 

Gazdakörünk ezúttal is szeretné kifejezni köszönetét a jánoshalmi 
Önkormányzatnak, hogy a kisbuszát a rendelkezésünkre bocsátotta.

Fajszi Ferenc

Jubileumi évfordulón Temerinben

Nagy sikert aratott a fúvósok ünnepi koncertje 
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Augusztus 12-én délután közel három hektáron égett az erdő aljnö-
vényzete Jánoshalma közelében

A tűzoltókat pénteken délután öt óra körül riasztották. Elsőként a helyi 
önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre. A III-as kiemelt riasztási 
fokozatnak megfelelően több település tűzoltói érkeztek a helyszínre. A 
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult. A lángokat végül 
a kiskunhalasi, a bajai, a ruzsai és a szegedi hivatásos, valamint a jános-
halmi önkormányzati egységek fékezték meg. Az izzó részek miatt elhú-
zódó tűzoltás volt, az utómunkálatok is több órát vettek igénybe, s csak 
másnap tudták befejezni.. A tűzoltók munkáját erőgép is segítette. 

A tűzoltóink idei 87.esete 2022.08.15.- én  volt, amikor is délután érke-
zett a jelzés szerint Mélykút  déli szélén az 5312-es út, 52-es km szel-
vénynél, egy vonat és egy kisteherautó ütközött. Az esethez vonult 
Jánoshalma/1, Halas/1, illetve Mélykút ÖTE.
A vonaton utazók közül senki nem sérült meg, viszont a kisteherautó 3 
utasát a mentők könnyű sérülésekkel szállították a kórházba. 
Az ünnepet megelőző viharos széles napokban, (augusztus 18-19-20), 
nemcsak a nagy erejű szél okozta viharkárok elhárításán dolgoztak a kol-
légák, hanem történt kisebb ráfutásos baleset is, melyben szerencsére 
senki nem sérült meg. A helyszínekre Jánoshalma/1 vonult.

ikor

Augusztus 23-án megnyitóval kezdődött, kedden emberpróbáló verseny-
számokkal folytatódott Budapesten a XVI. Gróf Széchenyi Ödön Orszá-
gos Tűzoltósportverseny, melyen az ország hivatásos tűzoltói mérték 
össze erejüket és ügyességüket százméteres akadályfutásban, horoglétra-
mászásban, négyszer százméte-
res váltóban és kismotorfecsken-
dő-szerelésben. 
Horoglétramászásban a csapatok 
között Bács-Kiskun megye telje-
sített a legjobban, melynek tagja 
volt Kisa Péter jánoshalmi lakos, 
halasi tűzoltó.
Összetett csapatversenyben 
Győr-Moson-Sopron megye vég-
zett az élen, megelőzve a máso-
dik helyezett Bács-Kiskun megye 
csapatát.
Kisa Péter az országos tűzol-
tósportversenyen horoglétra-
mászás 1. hely kismotorfecsken-
dő 3. hely csapat összetett 2. hely!

2014 őszén a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, megyei kitüntető díjat 
adományozott a zenekarnak a megye kulturális életében végzett munká-
jáért

2015 novemberében a Bács-Kiskun Megyei Príma Díj győztesei lettek 
Ifjú Tehetség kategóriában; valamint elnyerték a legtöbb szavazattal járó 
Közönség Díjat ls.

2016-ban a Baján megrendezett I. Wind Bánd Találkozón Kiemelt Nívó-
díjban részesült az együttes.

2016. augusztusában ünnepelte a zenekar az 50 éves jubileumát. Mada-
ras község önkormányzata a „Madaras Községért” díjat adományozta,az 
évtizedeken át történő hagyományápolásért, kiemelkedő kulturális tevé-
kenységért az együttesnek.

2019. Az erdélyi Csíkmadarason testvér települési találkozón vettek részt. 
2021 a Minősítő Fesztivál Bácsalmáson című rendezvényen kiemelt 

Nívódíjat kaptak.
Már többször szerepeltek Jánoshalmán, többek között a Szüreti Expo 

rendezvényen, Ebben az évben ez a második jánoshalmi szereplésük. A 
Jánoshalmi Napokon is sikerrel mutatkoztak be városunk fúvós zenét ked-
velő közönségének  

Augusztus 20-án este magyaros indulók mellett ismert opera és operett  
feldolgozásokból álló válogatással rukkoltak elő. A közönségnek nagyon 
tetszett az összeállítás és szűnni nem akaró vastapsot bőséges ráadás-
sal honorálták meg. 

A jánoshalmi tűzoltóink életéből

Jánoshalmi lánglovag sikere
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CÍMEK PONTOS FELTÜNTETÉSÉRE

2021-ben még elhalasztották, de 2011 után 
idén újra népszámlálást tartanak Magyarorszá-
gon. Összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a 
2022-es népszámlálásról. 
A 2011. évi népszámlálás alapján továbbveze-
tett lakónépesség becsült száma 2021 végén 
9,689 millió volt – közölte a Központi Statisz-
tikai Hivatal (KSH) január végén. A tizenhato-
dik népszámlálás eredetileg 2021. május 1. és 
június 28. között lett volna, de a járványhelyzet 
miatt több mint egy évvel elhalasztották.

Lakás- és személyi kérdőívek
A 2022. őszi népszámláláson mindenkiről kér-
dőívet kell kitölteni, aki Magyarországon él. 
Azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövi-
debb ideig külföldön tartózkodnak, valamint a 
külföldi állampolgárokról is, ha legalább három 
hónapja Magyarországon tartózkodnak.
Minden háztartásban ki kell tölteni egy lakás-
kérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan 
a lakásban laknak. Az üresen álló lakásokról is 
ki kell tölteni a dokumentumot.
A KSH szeptember utolsó napjaiban minden 
magyarországi lakcímre postai felkérő levelet 
küld. A népszámlálás hivatalos oldalán tisztáz-
ták azt is, hogy a népszámlálás nem a bejelen-
tettség szerinti, hanem a tényleges élethelyze-
tet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcí-
men, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, elő-
zetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem 
névre szól, csak a lakás címe (házszámig) sze-
repel a címzésben.
A levélben a népszámlálásról szóló információk 
mellett egy 12 jegyű belépési kód is lesz, ami-
nek segítségével minden háztartás online ki 
tudja tölteni a kérdőívet. A szociális, felsőokta-
tási vagy más bentlakásos intézményben lakók 
az intézmény vezetőjétől kapják meg a felkérő 
levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális mun-
kások segítik a népszámlálásban való részvé-
tel során.

Milyen kérdések lesznek?
A kérdőíven a lakással kapcsolatban az alábbi 
információk megadását kérik:

• A lakás címe,
• építési éve,

• falazata,
• a lakáshasználat formája (például: rendszere-

sen, idényszerűen, üres),
• a lakás tulajdoni jellege,
• helyiségeinek száma,
• a lakás alapterülete,
• közműellátottsága, felszereltsége,
• a lakásban lakó személyek száma.
• A személyekre vonatkozó kérdések:
• Név,
• nem,
• születési idő,
• lakcímek,
• korábbi külföldi tartózkodás,
• állampolgárság,
• nyelvtudás,
• nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, családi, 

baráti közösségben használt nyelv,
• vallás,
• családi állapot,
• született gyermekek száma és születési ide-

jük,
• a családban betöltött szerep (például: férj, 

feleség, gyermek),
• iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség,
• digitális jártasság,
• gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató 

fő tevékenysége, munkavégzés helye),
• munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi 

közlekedés,
• egészségi állapot, fogyatékosság.

A kérdésekre kötelező a válaszadás, kivé-
ve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a csalá-
di, baráti közösségben beszélt nyelvre, a val-
lásra, az egészségi állapotra és a fogyatékos-
ságra vonatkozóknál, ezek esetében önkén-
tes a kitöltés.
A népszámlálás hivatalos honlapján viszont 
hangsúlyozzák, fontos, hogy az önkénte-
sen megválaszolható kérdéseket is kitöltsék, 
ugyanis „a népszámlálás az egyetlen olyan 
adatforrás, amelyből lehetőség nyílik megis-
merni a hazai nemzetiségi és vallási viszonyo-
kat, az egyes nemzetiségekhez, illetve feleke-
zetekhez kötődők számának, társadalmi, terü-
leti jellemzőinek változásait”. Kiemelték azt is, 
hogy „az egészségproblémával, fogyatékos-

sággal élő emberek életkörülményeiről más 
adatforrásból ilyen részletes információk nem 
állnak rendelkezésre, így nemcsak az egész-
ségügyi és szociális döntések előkészítéséhez, 
de az érdekképviseleti szervezetek számára is 
nélkülözhetetlenek”.
A 2011-es népszámláláshoz képest van néhány 
újdonság a kérdések között, az egyik a digitális 
jártasságra vonatkozik. Szintén változás a név 
megadása, amivel „ellenőrizhetővé válik, hogy 
mindenkitől beérkezett-e a kérdőív, továbbá 
így biztosítható az is, hogy mindenki csak egy-
szer szerepeljen a népszámlálási eredmények-
ben. A nemzetközi népszámlálási gyakorlatban 
általános a személyazonosítás”. Idesorolható 
az is, hogy a lakás felszereltségére vonatkozó 
kérdésben a kérdőív az energiahatékonyság-
gal és internethasználattal kapcsolatos eszkö-
zök meglétére is rákérdez.

Mikor lesz?
Október 1. és 16. között önállóan online lehet 
kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és novem-
ber 20. között számlálóbiztosok keresik fel azo-
kat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem 
töltötték ki online a kérdőívet.
November 21. és 28. között a település jegy-
zőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási köte-
lezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt 
nem tették meg. A népszámlálás „eszmei idő-
pontja” 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor 
fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kér-
déseit megválaszolnunk.

Törvény kötelez a részvételre
A KSH oldalán arra hívták fel a figyelmet, hogy 
„a népszámlálási törvény szerint az adatszol-
gáltatás kötelező. Az adatszolgáltatók kötele-
sek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a 
valóságnak megfelelően megadni.”
A statisztikai törvény alapján közigazgatási bír-
sággal sújtható az, aki kötelező hivatalos sta-
tisztikai adatszolgáltatást nem vagy nem az elő-
írt határidőre teljesíti, vagy a hivatalos statisz-
tikai célú adatátvételre, adatátadásra vonatko-
zó kötelezettségét megszegi. A közigazgatási 
bírság összege természetes személy esetében 
200 000 forintig terjedhet.

Amit a népszámlálásról tudni illik

Tisztelt jánoshalmi Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében 2022. október 1-i kez-
dettel tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban – minden lakásra és 
személyre kiterjedő – népszámlálásra. 

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog külde-
ni a népszámlálással kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. 

A felkérő levél nem névre fog szólni, csak a lakás címe fog szerepelni a 
címzésben.

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek eljussanak minden háztartáshoz, 
kérem Önöket, még a népszámlálás előtt szíveskedjenek gondoskodni arról, 
hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám, illetve többlakásos 
lakóépületek esetén az ajtószámot is szíveskedjenek pontosan feltüntetni az épü-
leteken és a postaládákon!

A megkapott felkérőlevelet kérem, feltétlenül őrizzék meg, mivel abban a nép-
számlálással kapcsolatos hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépé-
si kód is lesz. Ezen kód ismerete elengedhetetlen lesz a kérdőívek online, 
interneten történő kitöltéséhez.

A népszámlálással kapcsolatban bővebb információkat a nepszamlalas2022.
hu webhelyen olvashatnak.

Segítő együttműködésüket megköszönve!

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

helyi népszámlálási felelős



9.2022. szeptember JHNJánoshalmi Napok 2022

Közös erővel....

Minap, a jánoshalmi mentődolgozók megszépítették Mentőállomá-
sukat. Már egy ideje készültek rá,de csak most sikerült összehozniuk 
maréknyi csapatukat.

Reggeli órákban kezdődött  a  tisztítófestés amit az ebéd finom illata 
szakított félbe. Az ebédet a Piactéri Étteremnek köszönhették, akik sül-
tes tálakkal lepték meg a szorgos csapatot!

Önzetlen felajánlásukat, a finom falatokat ezúton is köszönik!

Ismertségük tovább nőtt

Két év kihagyás után, amit a koronavírus-járvány okozott, ebben az 
évben tizedik alkalommal, augusztus 12-én és 13-án rendezték meg 
Bácsalmáson, a Gróf Teleki utcában a Népek - Ízek Forgataga Fesztivált. 
A rendezvény szervezője  Bácsalmás Város Önkormányzata volt, melyen  
változatos programokkal várták az érdeklődőket.,

A vásári forgatagban különféle kézműves termékek, játékok, egyéb 
ajándéktárgyak voltak, A kézműves vásárra a jánoshalmi kézműveseink 
meghívást kaptak és nagy örömmel vettek részt a rendezvényen.

Lackóczki István bácsi nemrégiben töltötte be a 95. életévét. Orbán 
Viktor miniszterelnök úr üdvözlő oklevelét, és a város ajándékát vittük 
István bácsinak, akivel egy igazán jót beszélgettünk egészen hétközna-
pi dolgokról. A benne lévő bölcsesség tette különlegessé ezt az alkalmat. 
Isten éltesse erőben, egészségben! (A képen Mészáros István polgárőr, 
Berényiné Roszinszki Mónika gondozónő is szerepel, akikkel együtt 
köszöntöttem az ünnepeltet)

Czeller Zoltán polgármester

További boldog életet kívánunk!
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2022. 08. 19. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Műszaki cikk eladó Szakmunkásképző All-in-one-shop Kft. Mélykút 260.000,- Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Villanymotor Kft Jánoshalma 253.000 – 260.000,- Ft

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

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

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

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

A nagycsaládosoknak 
a kormányhivatalhoz kell beadni a 

gázárkedvezmény iránti igényt

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos arra kérte a nagycsa-
ládosokat, hogy a kormányhivatalokban igényeljék a rezsicsökkentés által szá-
mukra biztosított további gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár automatikusan.

A átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztartásban, magyar családnál 
fennmarad a rezsicsökkentés. A gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbmé-
ter évente, az áramnál 2523 kilowattóra évente. Eddig a rezsicsökkentett határig 
az átlag fogyasztásúak 2 millió 175 ezer forintot tudnak megspórolni.

A nagycsaládos gázfogyasztási kedvezményt három- és az annál több gyer-
mekes családok vehetik igénybeA háromgyerekesek esetében az éves 1729 
köbméteren túl további 600, négygyermekesektől felfelé pedig minden gyermek 
után még 300 köbméterrel nő a kedvezményes sávhatár. Tehát a nagycsaládos 
kedvezményes sávhatárig köbméterenként 102 forintot kell fizetniük, a piaci ár, 
1020 forint tizedét.

Példaként említette, hogy egy háromgyermekes család a nagycsaládos ked-
vezménnyel további 550 ezer forintot, a négy gyermeket nevelők plusz 875 ezer 
forintot, az ötgyermekesek pedig további 1 millió 100 ezer forintot tudnak meg-
takarítani.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a nagycsaládosoknak eddig is jártak 
kedvezmények, azonban ezeket „nagyon kevesen vették igénybe, hiszen korlát-
lan volt a rezsicsökkentés mindenki számára”. Tájékoztatása szerint a 300 ezer 
magyar nagycsaládosból eddig 26 ezer család igényelte ezt a kedvezményt. 
Mint közölte, a nagycsaládosoknak járó kedvezményt a kormányhivatalokban, 
kormányablakokban kell igényelni, ahol megtalálhatóak az igénylőlapok.

Az igénylőknek magukkal kell vinniük a legutolsó gázszámlájukat és a szol-
gáltatási szerződésüket, és a kedvezményt csak az a szülő veheti igénybe, aki-
nek a nevére szól a gázszámla.

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi/ megyei kor-
mányhivatalhoz kell benyújtani az erre a célra rendszeresített igénylőla-
pon. A kérelem a kormányhivatalok családtámogatási ügyfélszolgála-
tán, valamint az ország több mint 300 kormányablakában is benyújtható.

 (MTI, kormanyhivatal.hu)

Áramkedvezményre 
jogosultak

az elektromos gyógyászati segédeszközt használók
A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan az elektromos gyógyá-

szati segédeszközt használók (pl. mozgássérültek) áramkedvezményre jogo-
sultak, amelyet a kormányablakban igényelhetnek.

A társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszé-
ket, elektromos mopedet használó mozgássérültek, és a hálózati áram-
ról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az 
átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 kwh-val megemelt,  kedvez-
ményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra. Tehát egy 

olyan család, amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 
kwh/év áramfogyasztáson felül további 1697 kwh/év áramot fogyaszthat a 
rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten 
így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak.

A kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet hatálybalépésétől, 
2022. augusztus 24-től a felhasználási hely szerint illetékes kormányhi-
vatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy bármely kormányab-
lakban, az erre szolgáló formanyomtatványon igényelheti minden olyan 
fogyasztó, aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy napi rendszeres-
séggel használ gyógyászati segédeszközt. 

 A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén igazolni szük-
séges a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszony fennállását, vagy 
ha már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtása előtt kézhez kapott 
utolsó számla teljesítését. A kedvezményre való jogosultság megállapításá-
ra irányuló kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő személy 
kapott-e társadalombiztosítási támogatással elektromos gyógyászati segéd-
eszközt. A kedvezményre való jogosultságot határozattal állapítja meg, arról 
elektronikus úton, 5 napon belül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egye-
temes szolgáltató a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia 
egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános 
árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt.

(kormanyhivatal.hu)

Ki jogosult parkolási 
igazolványra? 

Parkolási igazolványra az a személy jogosult aki
 ¾ közlekedőképességében súlyosan akadályozott vagy
 ¾ fogyatékossági támogatásban részesül vagy
 ¾ vakok személyi járadékában részesül vagy
 ¾ azon magasabb összegű családi pótlékban részesülők, akik 
vak-gyengénlátó, mozgásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, 
autista betegségük alapján jogosultak erre az ellátásra.

A parkolási igazolvány iránti kérelmet a kormányablakoknál, illetve 
ügysegédeknél lehet személyesen vagy meghatalmazott útján beadni. 
Szükséges a kérelemhez csatolni a jogosultságot igazoló szakvéleményt, 
határozatot. Amennyiben nincs ilyen igazolása, akkor közlekedőképes-
ség minősítésre elküldjük az orvosi leleteit és a háziorvostól kért beutaló-
ját az Orvosszakértő Osztályhoz Kecskemétre, akik elkészítik a közleke-
dőképességükről a szakvéleményt.

Jogosultságuk megállapítása esetén arcképmást készítünk és kiállí-
tásra kerül a parkolási igazolvány. Ágyhoz kötött betegek esetén orvosi 
igazolással a meghatalmazott is behozhatja a kérelmet és a kérelmezőről 
készült arcképet.

A parkolási igazolvány lejárati ideje a szakvélemény felülvizsgálati ide-
jével egyezik meg. 2019. október 1. napjától indult eljárásokban a végle-
ges állapotú ügyfelek részére lejárati határidő nélkül tudjuk már kiállítani 
a parkolási igazolványokat.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Sikeres volt a Határvadász toborzás

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalá-
nak Foglalkoztatási Osztálya és a Készenléti Rendőrség augusztus 4-én 
Határvadász toborzó tájékoztatást szervezett az Imre Zoltán Művelődési 
Központ és Könyvtár nagytermében.

A tájékoztatón 95 álláskereső vett rész, a rendőrségtől hatan érkeztek, 
hogy tájékoztassak az érdeklődőket. A munkakör betöltéséhez minimum 

8 osztállyal rendelkező álláskeresők jelentkezését várták, de jelen vol-
tak szakmunkásképzőt végzett, valamint érettségivel is rendelkezők is.

Az tájékoztató során az álláskeresőknek a toborzáson jelen lévő ren-
dőrök tájékoztatást és tanácsadást is tudtak nyújtani.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel az egyes ellátások, illetve 
támogatások igénybevételének előfeltétele. 

Álláskereső, az a személy aki:
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői fog-

lalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőte-
vékenységet sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműkö-
dik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,
Együttműködési kötelezettség

Az álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogo-
sult vagy abban részesülő álláskereső az együttműködési kötelezettség kere-
tében a számára felajánlott megfelelő munkahelyet köteles elfogadni, az álla-
mi foglalkoztatási szervnél meghatározott időpontban jelentkezni, az elhelyez-
kedést befolyásoló körülményeiben bekövetkezett változást a tudomásszerzés-
től számított 15 napon belül bejelenti, a felajánlott foglalkoztatást elősegítő szol-
gáltatást elfogadja.

A jelentkezési kötelezettségének az e-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint is 
eleget tehet.

Amennyiben az álláskereső együttműködésként előírt jelentkezési kötelezett-
ségének személyesen, vagy elektronikusan nem tesz eleget, az állami foglalkoz-
tatási szerv a mulasztás tényének pótlására való külön felhívás nélkül törli az 
álláskeresők nyilvántartásából.

Megfelelő munkahely:

a.) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
b.) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben 

az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacso-
nyabb - a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,

c.) a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel 
vagy munkáltatói személyszállítással - történő oda- és visszautazás ideje a 

három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyer-
meket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,

d.) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.
Azon nyilvántartott, regisztrált álláskereső, aki sem álláskeresési ellátásban, 
sem aktív korúak ellátásában nem részesül, továbbá egészségügyi szolgálta-
tásra semmilyen jogcímen nem jogosult az egészségügyi szolgáltatási járu-
lék megfizetésére kötelezett.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2022. január 1-jétől 8.400,- Ft 
(280,- Ft/nap), amelyet a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót követő 
hónap 12-ig kell megfizetni.
A Járási Hivatal az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapíthat meg 
szociális rászorultság figyelembe vételével az ügyfél kérelmére és nyilatkozata 
alapján.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet és nyilatkozatot 
Kormányablakban teheti meg.
További információért forduljon ügyintézőjéhez!

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki  

 ¾ álláskereső,
 ¾ az álláskeresővé válását megelőző 3 éven belül legalább 360 nap jogosult-

sági idővel rendelkezik,
 ¾ munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, 

és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahe-
lyet felajánlani.

Álláskeresési járadék időtartama:
• az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során 10 nap jogosult-

sági idő 1 nap járadék-folyósítási időnek felel meg. 
• az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.
• az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az álláskeresőnek az 

állami foglalkoztatási szervnél történő jelentkezésének napja. 
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az esetben minősül jogosult-

sági időnek, ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban 
nem részesül.

A mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység abban az esetben 
minősül jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a mezőgazdasági őster-
melő álláskeresési ellátásban nem részesül.

Tájékoztatás álláskeresők részére



12. 2022. szeptember JHN Közéleti hírek
Álláskeresési járadékra jogosultsági idő:

Annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az 
álláskereső az álláskeresővé válást megelőző 3 év alatt munkaviszonyban, köz-
foglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevé-
kenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége 
alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Álláskeresési járadék mértéke:

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy - ha 
az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor - az 
álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az 
ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért járulékalapja havi átlagos össze-
gének alapulvételével kell kiszámítani. 

Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számítá-
sának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap 
havi átlagos összege. 

Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek 
járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosult-

ság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.
Az 1 napra járó álláskeresési járadék számításának alapja a meghatározott 

járulékalap harmincad része.
Az álláskeresési járadék napi összege a meghatározott járadékalap 60 szá-

zaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér napi összegének megfelelő összeg.

Foglalkoztatási Osztály elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje:
cím: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12.
telefon: 0677/795-015 (központi telefonszám)
e-mail: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő                         08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Kedd                         08:00 - 12:00
Szerda                       08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Csütörtök                 Nincs
Péntek                       08: 00 – 12:00

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazga-
tóságának tájékoztatása szerint változik a jánoshalmi NAV-ablak ügyfél-
fogadási rendje 2022. szeptember 1-jétől.

HÉTFŐ: 8-12, 13-15
KEDD: zárva
SZERDA: zárva
CSÜTÖRTÖK: 8-12, 13-16
PÉNTEK: zárva

Cím: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Forrás: NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Bővülő ügyfélfogadási idő Nagy lehetett a tempó

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-70/728-5178 vagy 06-7 7/ 951-903

SZEPTEMBERI AJÁNLATA
Digitális konyhamérleg:  1790.-
Edényszárító (37*45 cm):  1390.-
Pamut mintás kéztörlő (25*50 cm):  280.-
Műanyag rózsás tál (28 cm):  399.-

További akciónk üzletünkben!
Virágföldek széles választékban!

Németh Jenőné, Picúr óvónéni lelke, hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után, 2022. július 13-án visszatért Teremtőjéhez.
A méltán szeretett Klári néni színes egyénisége, vibráló személyisé-
ge nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték.
Vidámsága, temperamentuma hiányozni fog mindazon közösségek-
ből, ahol élt és dolgozott.
Hamvasztás utáni búcsúztatója, augusztus 2-án volt.
A temető kapujában egy tabló, a róla készült képek segítségével 
vezette végig a gyászolókat életútján. 
A sírnál lánya, unokája és Monda Margó költőnő, személyes gondo-
lataival búcsúztatták felejthetetlen halottukat.

Pásztor Gergely

A minap egy szürke autó „átrendezte” a Lottozó előtt parkoló gépko-
csikat. Anyagi kár keletkezett, személyi sérülésről nem tudunk  Az eset 
körülményeit a hatóságok vizsgálják.



13.2022. szeptember JHNTársadalmi célú hirdetés



14. 2022. szeptember JHN Gyermeklánc Óvoda hírei
Július és augusztus a

 Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 



15.2022. szeptember JHNGyermeklánc Óvoda hírei

Gyerekházunk az elmúlt két hónapban leg-
többször kihelyezett helyszínen valósította meg 
tevékenységeit. Igyekeztünk olyan árnyékos, 
barátságos helyet biztosítani, amely a babák-
nak és az anyukájuknak is kedvező lehet a nagy 
melegben. 

Napjaink legnagyobb részét leginkább a sza-
badban töltöttük, de még így is sokat tudtunk 
énekelni, mondókázni és mozogni. Próbáltunk, 
olyan tevékenységeket kínálni, amelyek felkel-
tik a gyerekek érdeklődését. Több alakalommal 
lehetőségünk volt fürdőzésre, pancsolásra. 

A nyári zárva tartás alatt a Gyerekház min-
den helysége friss, tisztítófestést kapott. Ennek 
köszönhetően megújult környezetben fogadhat-
juk a családokat.

Az elmúlt hónapokban is rendszeresen érkez-
tek hozzánk szakemberek. 

Ádámné Brecska Mária védőnő, hasznos 
tanácsokkal látta el az édesanyákat, valamit 
Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, 

figyelemmel kísérte a gyerekek mozgásfejlődést.
Pszichológusunk, Kinigopulos Márta, most is 

ellátogatott hozzánk, hogy választ adjon a ben-
nünk megfogalmazódott kérdésekre. 

A Gyerekházban az augusztus mindig búcsú-
zással ér véget. A hónap végén, meghitt és 
ünnepélyes keretek között elköszöntünk azok-
tól a szülőktől, és gyermekeiktől, akik ősztől már 
óvodában, vagy bölcsődében folytatják tovább 
gyermekéveiket.

 A jó hangulatú délelőttök, a közös élmények 
és a színes programok mind-mind segített felis-
merni, hogy egy adott közösség mennyire fontos 
szerepet tölthet be az életünkben. 

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

Márti néni és Niki (néni)
Címünk:  Nyitnikék BK. Gyerekház, 6440 

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93
Lippai-Ádám Nikolett



16. 2022. szeptember JHN Gyermeklánc Óvoda hírei
 Nyári élet képekben a Gyermeklánc Óvodából



17.2022. szeptember JHNGyermeklánc Óvoda hírei



18. 2022. szeptember JHN Szent Anna Iskola hírei 

„Ne hozz magaddal semmit, csak jószándékot! 
Ne vigyél magaddal semmit, csak az emlékeidet! 
Ne hagyj itt semmit, csak a lábnyomaidat!” 

A Witt-kilátónál (Bakonybél közelében), egy kis tisztáson áll az az 
emlékmű, amin a fenti felirat olvasható.

Második alkalommal vándorolhattunk a Bakonyban, az év „legzöldebb 
hetén”, az Erdei vándortáborban. Újra csak gyönyörködhettünk a hegy-
ség legmagasabb csúcsaiban és összefüggő erdőségeiben. 

Bakonybélből, Szent Gellért remeteségének földjéről a Szömörke-pa-
tak mentén, a Kerteskői vadregényes szurdok 30-40 méteres sziklafa-
lai között haladva indult bakonyi vándorutunk. Meghódítottuk a Bakony 
legmagasabb csúcsát, a Kőris-hegyet, majd az Odvaskői-barlangot és a 
Pannon Csillagdát is útba ejtettük. A harmadik táborhely közelében meg-
csodáltuk a bakonyi „Gyilkos”-tavat, elmentünk a Szárhegyi-kilátóhoz 
és a Witt Lajos kilátóponthoz. Ez utóbbinál csodálatos panoráma tárult 
elénk, a távolban ott volt az egész hét alatt megtett táv. Végül a bako-
nyi csodákkal telve visszaérkeztünk Bakonybélbe, a túra végállomására. 

Felejthetetlen kalandokban volt részünk. Bőrig áztunk, mint még soha, 
de emlékezetes marad. Az egyik sátorból ellopott egy fél pár bakancsot 
a róka, de számháború alatt megtaláltuk. Összebarátkoztunk szegedi és 
veszprémi gyerekekkel, akikkel együtt töltöttük ezt a szép hetet. 

Akik együtt vándoroltak: Diósi Áron, Görhöny Sára, Horváth Gréta 
Dzsesszika, Lajdi Horka Bendegúz, Lengyel Anikó Ilona, Mester Nor-
man, Szűcs Ádám Simon, Lengyel György, Lengyel József, Kiss Milán 
és Komáromi Gergely, valamint

Csofcsics Erika.

„Dicsértessék a Bakony”

Csibetábor



19.2022. szeptember JHNSzent Anna Iskola hírei 

Ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt 
arra, hogy az EFOP 1.4.2-16-2016-00020 
Integrált térségi gyermekprogramok 
„Együtt könnyebb” elnevezésű pályázat 
keretében leendő elsőseink augusztus utolsó 
heteiben részt vegyenek a „Csibetáborban”, 
melynek célja, hogy a gyerekek még a tan-
évkezdés előtt kötetlenebb formában megis-
merkedjenek tanítóikkal és egymással. 

A napközis tábor helyszíne a Szent Anna 
Plébánia hittanterme és udvara volt. A két hét 

során kézműves- és sportfoglalkozások, illet-
ve különböző drámapedagógiai, képesség-
fejlesztő és közösségépítő játékok színesí-
tették a gyerekek hétköznapjait. Tápai Péter 
káplán atya jóvoltából betekintést nyerhet-
tünk a gyertyaöntés fortélyaiba, és egy iga-
zán remek napot töltöttünk el a Király Lovas-
tanyán is. Vidám hangulatban teltek a hetek, 
a már majdnem iskolások örömmel kapcso-
lódtak be a különféle tevékenységekbe. 

Buzder Mónika



20. 2022. szeptember JHN Mezőgazdasági Szakiskola hírei

Nagy örömünkre idén nyáron elkezdődött a SZAKI felújítása, melyet már 
hosszú ideje vártunk. Az építési munkák rendben zajlanak, de a tanév-
kezdésre még biztosan nem fognak befejeződni. Ezért iskolánk alterna-
tív megoldást keresett. A szeptember elsejei tanévnyitó után a fenntartó-
val történt egyeztetés alapján digitális munkarendre állunk át, és a tény-
leges tanítás előreláthatólag csak szeptember 12-én indulhat meg. Emiatt 
a hagyományosan szeptember második hétvégéjén megrendezésre kerülő 
szüreti expó rendezvény is elmarad. Polgármester úr, a Gazdakör elnöke, 
a Járási Hivatal vezetője és iskolánk igazgatója augusztus közepén egyez-
tek meg arról, hogy az elmaradó Expó helyett 2023 májusában egy majális 
jellegű nagyszabású rendezvény keretében megünneplésre kerül a SZAKI 
90 éves fennállása, és a jánoshalmi Gazdakör megalapításának 110 éves 
évfordulója.

Zámbó Balázs 
közterület-felügyelő 

Panaszaikat és 
észrevételeiket az 

alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@
janoshalma.hu vagy 

+36-30/565-3758

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság közvetlen 
hivószáma:  06-77/401-070

SZEMÉSZETI 
MAGÁN- 

RENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető 
főorvos, szürkehályog-műtét 

specialista
Jánoshalma,  Molnár J. u. 32.

Tel.: 
06-20/496-5062

A Bácska Gyöngye 
- Jánoshalma 

oldal helyett  a 
Jánoshalmáról szóló 

híreket a https://
www.facebook.com/ 

hunyadinepe/ 
oldalon olvashatják

Elmarad a hagyományos Szüreti Expo



21.2022. szeptember JHNEgészségügy, életmód

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 gyerekek 
megfelelő 
étrendje

Az étkezési szokások jelentős része 
gyermekkorban rögzül. Ahhoz, hogy 
hogy nőni, erősödni, illetve jól teljesíte-
ni legyenek képesek az iskolában, sok-
féle tápanyagnak, vitaminnak és ásványi 
sónak kell a szervezetükbe kerülni.

Ahogy nekünk felnőtteknek, úgy a gye-
rekeknek is napi ötszöri étkezésre van 
szükségük: reggelire, tízóraira, ebédre, 

uzsonnára és vacsorára. A legfontosabb étkezés ezek közül a  reggeli.
Azok, akik reggelivel kezdik a napot, kevesebb gondolkodási nehézsé-

get és fizikális sérülést szenvednek el, mint azok, akik kihagyják az első 
étkezést. A vacsorától számítva akár 12 óra is eltelhet a következő étke-
zésig. Ennyi idő alatt jelentősen csökken a szervezetünk energiaszintje. 
Ezért is fontos, hogy a reggeli tápláló és a kiegyensúlyozott táplálkozás-
nak megfelelő legyen.

Lehet olyan reggelit is választani, amelynek elkészítése és elfogyasz-
tása nem jár sok idővel.(pl. tej reggelizőpehellyel, szendvics). Ideális 
esetben a reggelinek teljes kiőrlésű gabonát és fehérjét, azaz pékárut, 
tejet, tejterméket, vagy sovány felvágottat, halat, tojást, zöldséget-gyü-
mölcsöt és folyadékot kell tartalmaznia. 

Annak érdekében, hogy gyermekünk egészségesen és kiegyensúlyo-
zottan étkezzen, az ehhez vezető lépéseket meg kell tanítanunk nekik 
apró trükkökkel. Beszéljük meg, hogy milyen ételekre napjában hányszor 
van szükségük, és otthon mi magunk is változatos étkeket tálaljunk fel. 
(Ne csak a kedvencüket tegyük a tányérra, hanem mindent, amire szük-
ségük van).

A tízóraira vagy uzsonnára adhatunk gyümölcsöt ( pl almát, banánt, 
szilvát), müzli szeletet, összevágott répát. Törekedjünk a változatosság-
ra és különösen a zöldség, gyümölcs választáskor vegyük figyelembe az 
idényjelleget! 

Az ebédek elkészítésénél is legyen fő szempont a változatosság. Pró-
báljunk hetente több alkalommal is zöldségfélékből készíteni ételeket. 
A tészta, rizs, burgonya ételekhez készítsünk salátákat, vagy pároljunk 
zöldségeket. Az édesség csak hetente egy alkalommal kerüljön terítékre, 
és akkor is csak az étkezés befejező fogásaként.

A vacsora lehet hideg is, meleg is, váltogathatjuk is, hogy két-há-
romnaponta főzünk, máskor pedig szendvicseket készítünk krémekkel 
vagy sajttal.(A hideg étkezésekkor nyers zöldséget  mindig kínáljunk). A 
lényeg, hogy a hangsúly itt is a változatosságon legyen. 

Naponta legalább egyszer együnk együtt! A közös étkezéseknek a fizi-
kai szükségletek kielégítésén túl lelki hozadéka is van, összetartja a csa-
ládot, színtere a közös beszélgetéseknek, az együttlétnek. Nem utol-
só sorban pedig alkalmat teremt a szülőknek arra, hogy jó mintát adva 
kialakítsák és rögzítsék a gyerekekben a helyes táplálkozási szokásokat.

A gyermekkorban megszokott helytelen életvitel később komoly problé-
mákhoz vezethet, ezért segítsük napirendjük kialakítását az egészséges 
táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra neveléssel! 

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A dietetikus tanácsai

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!

Németh Jenőné 
sz: Tolnai Klára élt:  81 évet
Ádám István Imréné
sz: Szili Julianna   élt: 78 évet
Pusenszki Sándor élt: 67 évet
Takácsné Horváth Éva élt: 56 évet

Huszár Csaba élt: 37 évet
Szurok Margit élt: 90 évet
Szalma Péterné 
sz: Kollár Ilona élt: 93 évet
Kurucz Marianna élt: 35 évet
Horváth Árpád élt: 46 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2022. augusztus hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Dr. Csényi Attila üg y vezető

Termékei 
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós ár minden termékre
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00, pénteken 07:00 - 12:00

Jánoshalma, Borpince u. 2.
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A Jánoshalmi Horgász Egyesület ebben az évben is megrendezte a 
szokásos nyári horgász napközis táborát, melyet már 8 éve a saját keze-
lésben lévő, Fürdő utcában található Strand tónál tudtunk megvalósítani. 

Horgász napközi a Fürdő utcában

24 horgászpalánta tölthetett el három feledhetetlen napot és egy éjszakát 
a vízparton. Közülük sokan már évek óta részt vesznek ezeken a tábo-
rokon, de voltak újak is. Így a többség már szinte „profi” pecás, de ahogy 
a mondás is tartja: „A jó pap is holtig tanul”, ez alapján most is tudtak 
tanulni új fortélyokat, technikákat, amivel talán sikeresebben tudják majd 
a jövőben becsapni a pikkelyeseket. A horgászat mellett a fegyelemre, a 
rendre is neveltük a gyerekeket, hiszen a vízpart, a természet ez meg-
követeli. A hét folyamán belekóstolhattak a különféle horgásztechnikák-
ba, megismerhették Magyarország legjellemzőbb halait, azok életmódját, 
illetve a jelenleg érvényben lévő horgászatot érintő alapszabályokat (tilal-
mi idők, méretkorlátozások, stb.). A szerdai horgászversenyen minden-
ki be tudta mutatni, hogy mit sajátított el a foglalkozásokon. Köszönetet 
mondanék a segítőknek: elsősorban Hajnal Bálintnak, aki már évek óta 
rendületlenül helyt áll és ott van a gyerekek között. Kiss Gábor tógazdá-
nak, akinek a fáradhatatlan munkájának köszönhetően minden nap rend 
és tisztaság volt a vízparton és így a tábor zavartalanul működhetett. 

Komáromi Róbert
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Halász Bence rendkívül nagy eredménnyel 
büszkélkedhet, miután az Európa-bajnokságon 
ezüstérmet szerzett és új egyéni csúcsot állított 
fel. A jánoshalmi születésű atléta 2010-ben kezd-
te el a sportot. 

 — 2010-ben Kiskunhalason vitt le édesapám a 
pályára, aki egyébként profi gerelyhajító volt, és 
az ő hatására kezdtem el edzésekre járni. Míg 
György kezei alatt ismerkedtem meg a sport for-
májával és rengeteget köszönhetek neki. Elein-
te súlylökés volt a számom, majd ezt követte a 
diszkoszvetés és végül a kalapácsvetés.

Az atléta beszámolt arról is, hogy egy évben 
milyen versenyeken kell megállnia a helyét. 

 — Nálunk is van egy versenyidény, melyet a For-
mula 1-hez tudnék hasonlítani. Ezek nemzetkö-
zi viadalok, úgymond felkészülések a különbö-
ző éves világrendezvényre. Emellett rendsze-
resen versenyzem a magyar bajnokságban és 
magyar szuperliga versenyeken is.

A válogatottság sem ismeretlen számára, hiszen 
már első versenyidényében, 2010-ben is bekerült 
a magyar korosztályos nemzeti csapatba. 

 —  Első válogatott emlékemet 2010-re vezetném 
vissza, amikor is Szlovákiában szerepeltem az 
U16-os korosztályban. 
Akkor még súlylökőként voltam jelen a tornán. Két esztendővel 
később kerültem Szombathelyre a Dobo SE-hez. Eleinte ott is a súly-
lökés volt a fő versenyszámom, de kipróbáltam magam diszkoszve-
tésben, majd kalapácsvetésben is. Utóbbi ment a legjobban és ezért 
is lett később a fő számom.

Hatalmas eredményt ért el a fiatal versenyző, ugyanis második lett az 
Európa-bajnokságon, ami rendkívül nagy siker. 

 — Maximálisan elégedett vagyok az elért eredményemmel, úgy gondo-
lom, hogyha a verseny előtt valaki azt mondta volna, hogy második 
leszek, aláírtam volna. 
Nagyon örülök nemcsak az éremnek, hanem az új egyéni csúcsom-
nak is. 

Rengeteget dolgoztam azért, hogy elérjem ezt a sikert, így bátran 
mondhatom, hogy rá is szolgáltam az eredményre.

Halász Bence azt mondja, legalább még tíz évig szeretne ilyen magas 
szinten sportolni. 

 — – A rövid távú tervem az, hogy az idényből három versenyen, ami hátra 
van, jó eredményt érjek el, illetve jó lenne még egyszer nyolcvan méter 
fölött dobni. A távlati terveim között szerepel, hogy a magyar atléti-
kának az egyik legnagyobb versenyzője legyek és legalább még tíz 
évig a pályán maradjak. A motivációm adja a legnagyobb erőt, ugyan-
is nagyon szeretek edzeni, szeretem az edzőtársaimat és a kihíváso-
kat. Edzés előtt sokszor azt érzem, hogy lehetetlent kérnek tőlünk, ám 
mikor végeztünk a tréningen, nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy meg-
csináltuk a lehetetlent. Ez hatalmas motiváció számomra – zárta gon-
dolatait Halász Bence.

A Jánoshalmi FC  felnőtt csapata a „célegyenesbe fordult”  Ugyanis a júli-
us 5-től folyó felkészülési időszak e héten befejeződik,s kezdődik a 2022-
23-as bajnokság.
Csapatunk Fenyvesi Ferenc vezetőedző irányításával heti négy edzés-
sel, valamint nyolc edzőmérkőzéssel, felkészülten várta az augusztus 
28-dikaki, vasárnapi bajnoki rajtot.  
A 17.órakor kezdődött mérkőzésen Akasztó csapatát fogadtuk. A mérkő-
zés az  59. percig döntetlenre állt. Ekkor Boldizsár Csaba berugta a ven-
dégek győztes gólját. A mérkőzés eredménye nem változott a hármas 
sípszóig. A jánoshalmi és az akasztói csapat is háromszor cserélt, és a 
négy sárga lapot gyűjtött be
Reméljük a folytatás ennél jobban fog sikerülni. 

Gratulálunk Bence az EB ezüstérmes eredményhez

09.03 16:30 KECSKEMÉTI LC JÁNOSHALMI FC Kméti Széktói Stadion
09.11 16:30 JÁNOSHALMI FC HARTA SE Jánoshalma Sporttelep
09.18 16:00 KECEL FC JÁNOSHALMI FC Kecel Sporttelep
09.25 16:00 JÁNOSHALMI FC BÁCSALMÁSI PVSE Jánoshalma Sporttelep
10.02 15:00 SOLTVADKERTI TE JÁNOSHALMI FC Soltvadkert Sporttelep
10.09 15:00 JÁNOSHALMI FC LAJOSMIZSEI VLC Jánoshalma Sporttelep
10.16 14:30 KISKŐRÖSI LC JÁNOSHALMI FC Kiskőrös Sporttelep
10.22 14:30 JÁNOSHALMI FC BAJAI LC Jánoshalma Sporttelep
10.29 14:30 KUNBAJAI SE JÁNOSHALMI FC Kunbaja Sporttelep
11.06 13:30 JÁNOSHALMI FC KISKUNFÉLEGYHÁZA Jánoshalma Sporttelep
11.13 13:30 KALOCSAI FC JÁNOSHALMI FC Kalocsa Molnár Ferenc Kp
11.20 13:00 JÁNOSHALMI FC TISZAKÉCSKEI LC II. Jánoshalma Sporttelep

A Bács-Kiskun megyei Megyei I. osztály 
2022/23 labdarúgó bajnokság őszi idényének sorsolása

Jánoshalmi FC augusztusi tudósítása
Várjuk szurkolóinkat és mindazokat, akiket érdekel új csapatunk tudá-
sa, játékereje.
Utánpótlás csapatainknál is folyik a felkészülés. bajnoki kezdés szep-
temberben lesz.

Horváth Mihály  elnök
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A járművezetés az eltiltás időtartama 
alatt már bűncselekmény!

Az engedély nélküli vezetés pedig elzárással is sújtható szabálysértés 
lett, ami azt jelenti hogy az elkövetőt azonnal elő lehet állítani és a gyor-
sított eljárás érdekében akár őrizetbe is lehet venni!

A lakosság körében közkedvelt az úgynevezett elektromos kerékpá-
rok használata, azonban a hatályos jogszabályok egyértelműen leírják 
mikor tekinthető az kerékpárnak, vagyis mikor nem kell a használatához 
vezető engedély. 

A KRESZ szerint a kerékpár egy olyan, legalább kétkerekű jármű, ame-
lyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. 

A megfelelő műszaki állapota mellett fontos néhány kötelező tartozék 
is, mint például korlátozott látási viszonyok esetében a világító berende-
zések megléte. A jármű elejére fehér vagy sárga, hátra pedig piros színűt 

kell felszerelni és fontos, hogy olyan helyre rögzítsük ahol nincs taka-
rásban. 

A jól láthatósághoz hozzá tartozik még a kerekek küllői közötti fény-
visszaverő prizma és lakott területen kívül a láthatósági mellény. Utóbbi 
esetében gyakori hiba, hogy elől nincs összekapcsolva és szemből szin-
te alig észrevehető a viselete, illetve az is, hogy a viselője menet köz-
ben egy hátizsákot hord magán és ezzel szinte teljesen eltakarja a mel-
lényt, ezért javasolt, hogy azt inkább a hátizsákra illetve a ruházatra kívül-
re 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 boká-
jára. 

Gyerekek esetében védőeszközöket is érdemes beszerezni, a bukósi-
sak mellett könyök és térdvédőket is használhatnak ami még nagyobb 
biztonságot nyújt. 

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

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

Sokan tévesen nem tesznek különbséget kerékpár és segédmotoros 
kerékpár között.

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

Ha kizárólag motor hajtja vagy a jármű teljesítménye nagyobb mint 300 
W az már segédmotoros kerékpárnak minősül. 

Ez esetben a vezetőnek használnia kell bukósisakot, rendelkeznie kell 
vezetői engedéllyel és kötelező felelősségbiztosítással. 

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

Police Jánoshalma

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
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JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

Étolaj 1/1 liter 675,- Ft/liter 
 Maximális napi vásárlás 10 liter/nap/alkalom

DETKI darált háztartási keksz  485,- Ft/500 gramm

PORCUKOR, KOCKACUKOR,  ZSEMLEMORZSA, Vásár!
Óriási ásványvíz választék!

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Házasságot kötött:
2022. július hónapban

2022. augusztus hónapban

Augusztus  hónapban született:

Molnár Mátyás (Anyja neve: Kiss Gabriella)
Huszti - Kerekes Tímea (an.: Kerekes Diána)
Németh Elizabet  (an.: Németh Emília Viktória)

Bányai Ábrahám (an.: Kempf Eliza)

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Lakatos Szilvia – Oláh József
Rigler Renáta – Novák Patrik
Tóth Melinda – Maráczi Ádám

Dunai-Kovács Henriett – Bálint Gábor
Csiszár Szilvia – Gömzsik Péter

Kunszt Erika – Ragadics János
Kőrösi Alexandra – Szalai Szabolcs


