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Kedves Újságolvasók!
Hamarosan véget ér az esztendő. A 2022. év nem szűkölködött fel-
adatokban, sok munka áll mögöttünk. Bizonyos, hogy nem minden 
sikerült tökéletesen, de meg kell erősíteni magunkban, hogy a jót, 
amit elkezdtünk, folytatnunk kell a jövőben is.
Megköszönöm minden Munkatársamnak az oktatás, az egészség-
ügy, a szociális munka világában dolgozóknak, a hivatalokban, a 
mezőgazdaságban, az ipari üzemekben, a kereskedelmi egysé-
gekben, a civil szervezetekben, az egyesületekben végzett egész 
évi eredményes munkáját, mindazokat a kezdeményezéseket, ami-
vel gazdagították közösségeinket, tovább építették az összetartozás 
érzését, ami közös létünk alapja, és mozgatórugója.

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

Czeller Zoltán
polgármester

Minden kedves Olvasónknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a 
 Jánoshalmi Hunyadi Népe kiadója és Szerkesztőbizottsága

Meggyújtottuk az első gyertyát 
a város adventi koszorúján
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Kisáné Zsebi Ágnes a Máltai Szeretetszolgálat jánoshalmi Gondvise-
lés Háza Idősek Otthonának vezető ápolója. Huszonnyolc éve szolgálja 
idős embertársait, ezt 2020 január elseje óta máltai munkatársként teszi. 
Pályáját ápolónőként kezdte, majd mint mentálhigiénés munkatárs segí-
tette az otthon lakóit. Az idősek melletti elkötelezettsége és a vágya, hogy 
mind jobban segíthessen, továbbtanulásra ösztönözte: 2014-ben mun-
kája mellett diplomás ápolói végzettséget szerzett. Kisáné Zsebi Ágnes 
ezután vette át a vezető ápolói feladatokat. Munkájában precíz, szorgal-
mas és megbízható. Kedves és együtt érző jelleme miatt az idős embe-
rek, a hozzátartozók és a kollégák is szívesen keresik meg kéréseikkel, 
kérdéseikkel, és ő minden esetben segítséget nyújt a hozzá fordulóknak. 
Odaadással és alázattal gondoskodik a rábízottakról.

A Szociális Munka Napja alkalmából a város vezetése személyes aján-
dékkal köszönte meg a szociális ellátórendszerben dolgozók, és önkén-
tesek munkáját. 

Köszönet a Katolikus Egyházközségnek, Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Jánoshalmi Csoportjának, az Idősek Otthona, a Hajléktalan Szál-
ló, a Családsegítő Szolgálat, a Sorsok Háza, a Városi Önkormányzat, a 
Járási Hivatal munkatársainak, és az Utcaszociális Háló önkénteseinek 
az egész éves áldozatos munkájáért.

JHN

Szociális munka napja

A vezetőápoló elismerése
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November 21-22-én a Vasvári utca és a Klapka utcában befejeződött 
az úttestek aszfaltozása. Az építési munkálatok részét képezik a város 
útépítési programjának, melynek keretében a város vezetésének célki-
tűzése, hogy a földes utcák az egész város területén szilárd burkolatot 
kapjanak. Az idén megkezdett felújítások kiadásait az Önkormányzat a 
Megújuló városrészek Jánoshalmán elnevezésű pályázaton elnyert for-
rásokból fedezi. (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 kódszámú pályázat) 

Az úttestek aszfaltozása után még marad feladata a kivitelezőknek. A 
lakóingatlanok kapubejáróit csatlakoztatni kell az úttest szintjéhez, és a 
csapadékvíz elvezetése is kiépül. 

Ugyanennek az önkormányzati beruházásnak egy másik része a 
Tavasz utcai járdaépítés is, ahol eddig egyáltalán nem volt járda kiépítve. 
Amennyiben az időjárási körülmények engedik, a vállalkozó folytatja az 
építkezést a még hátralévő feladatokkal.

A pályázatban az építési munkákon felül lényeges szerepet kap a köz-

biztonság javítása, ezért a közterületeken térfigyelő rendszer telepítése 
fog megtörténni.

Jánoshalmán hét közterületi helyen, és egy intézményi területen 21 db 
térfigyelő kamera telepítése, beüzemelése. Közterületi helyek:

 — Orczy utca – Bálvány utca kereszteződés 3 db kamera
 — Bálvány utca – Kápolna utca kereszteződés 2 db. kamera
 — Bálvány utca – Tavasz utca kereszteződés 3. db. kamera
 — Orczy utca – Irányi Dániel utca kereszteződés 3 db. kamera
 — Orczy utca – Klapka utca kereszteződés 3 db. kamera
 — Orczy utca – Vasvári utca kereszteződés 3 db. kamera
 — Irányi Dániel utca – Epres utca kereszteződés 3 db. kamera
 — Orczy utca 110 közösségi ház udvara 1 db. kamera.

A fent említetteken túlmenően az Orczy utcai Közösségi Ház területén 
is kerül elhelyezésre térfigyelő kamera.

JHN

Új útak, új kamerák

Mécses gyújtás az 56-os  hősök emlékére

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének jánoshalmi szervezete 
az 56-os áldozatok emlékére megemlékezést és mécses gyújtást tartott  
november 4-én a Béke téri 1956-os emlékműnél. 

Csizovszki László a helyi szervezet elnőkének köszöntője után 
Madarász Attila önkormányzati képviselő mondott verset. Czeller Zoltán 
polgármester ünnepi beszédében emlékezett meg a forradalom jelentő-
ségéről, és a forradlom leverése utáni megtorlás részleteiről. Idézte a 

közelmúltban elhunyt, 1957-ben először halálra, majd  életfogytiglanra  
ítélt  Wittner Mária gondolatait, melyet a forradalmi napokról és szabad-
ságharcról mondott.

A jelenlévők Gyöngyösi Balázs plébános vezetésével együtt Imádkoz-
tak az áldozatok lelki üdvéért!

A megemlékezés végén a résztvevők mécseseket helyeztek el az 
emlékmű talapzatánál.
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A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-
1.4.1-19-BK1-2020-00041 azonosító számmal, „Bölcsőde építése János-
halmán” elnevezéssel Jánoshalma Városi Önkormányzat 176,6 millió 
forint támogatást nyert, melynek felhasználásával elkészült új létesít-
mény ünnepélyes átadása november 4-én délután volt. 

Az Önkormányzat a, Petőfi utca 35 szám alatti ingatlanon alakított ki 
egy új bölcsődét két csoportszobával, a megfelelő kiszolgáló egységek-
kel, helyi vállalkozások bevonásával. .

Összességében elmondható, hogy a beruházás befejezésével egy 
modern, a mai igényeket kielégítő bölcsőde épült Jánoshalmán a Szé-
chenyi 2020 program keretében. Átadásának ünnepélyes pillanatait a 
legkisebbek szereplése nyitotta meg, majd az Batthyány utcai zene ovi-
sok szereztek vidám pillanatokat a szép számú közönségszámára. A 
jelenlévőket Ördögh Edit intézményvezető köszöntötte. Bányai Gábor 
kormánybiztos, országgyűlési képviselő a létesítmény fontosságát hang-
súlyozta köszöntőjében, megemlítve, hogy az elmúlt 12 évben Jánoshal-
ma sok közintézménye megújult. 

Az átadás alakalmával Czeller Zoltán polgármnester ünnepi beszédé-
ben elmondta: „Jánoshalma Városi Önkormányzat egyik legfontosabb 
beruházása volt ebben az évben az új bölcsőde építése. Amikor oktatási 
intézményt építünk, vagy korszerűsítünk, mindig a jövőbe vetett bizako-
dással tesszük, hogy lesznek gyermekek, akik élettel töltik meg a házat. 
A legnagyobb öröm az építkezés feladatai és gondjai mellett az, hogy a 
város vezetése eleget tudott tenni a szülői igényeknek, a most megépült 
új bölcsődében el tudunk helyezni két csoportnyi gyermeket.

A munkálatok szinte az év első napjaiban megkezdődtek, és a vállalt 
határidőben befejeződtek. Eddig a felelősségteljes munkavégzés ideje 
volt, most a köszöneté. Meg kell említenem, hogy a döntéshozók közül, a 
város képviselő-testületnek volt az első, és legfontosabb szerepe, neve-
zetesen, hogy beépítette a fejlesztési tervei közé a bölcsőde megépíté-
sét. Köszönet Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrnak, és Rideg 
Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének, hogy támogat-
ták a fejlesztési céljainkat. Köszönet a pályázat előkészítést és a projekt-
menedzsmenti feladatokat ellátó Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft munkatársainak, Kicsiny László ügyvezetőnek, és 
Almási Anita projektmenedzsernek. Köszönet a projekt asszisztensi fel-
adatok ellátásáért a Városgazda Kft. munkatársának, Halász-Csiba Ren-
átának. Köszönet az EU és a Magyar Kormány támogatásának, a pályá-
zatban elnyert, 176. 830. 040 Ft támogatásért (TOP 1.4.1-19 BK1-2020-
00041 jelű pályázat)

Czeller Zoltán a város vezetése nevében köszönetet mondott a kivi-
telezésben résztvevőknek: Tervezőnek – Sándorfi Építész-Tervező Kft 
(Sándorfi Róbert). Közbeszerzés lebonyolítójának– JT Infotéka Kft (dr. 
Simon Piroskaánk) Kivitelező Takács Istvánnak Piramis Trade Bau Kft. 
ügyvezetőjének, és minden munkatársának, akik kiváló munkát végez-
tek.

Köszönet az alvállalkozóknak: Kósa Zsoltnak FRIOLUX Klímatech-
nika Kft (szellőztetési rendszer), Kupcsik Sándor egyéni vállalkozónak 
(víz-gáz szerelés), Vinek József Csaba egyéni vállalkozónak (villanysze-
relés), Lengyel László Zoltán egyéni vállalkozónak (festés mázolás), dr. 
Laki Tamás akadálymentesítő szakértőnek,  Fekete Kornélia űenergeti-
kai szakértőnek (Árkád Műszaki Bt.), Kiss Tiborné módszertani szakér-
tőnek (Magyar Bölcsődék Egyesülete), a bölcsődei felszerelések, eszkö-

zök szállítója Hor Zrt-nek, Gálai András (Bajapress Kft.), Vén Tibor, Füze-
si István műszaki ellenőrzést végző munkatársaknak, a bölcsőde új web-
oldalát készíteő Rózsa Csabának. Köszönet a kivitelezésben részt vevő: 
Városgazda Kft dolgozóinak, Juhász Zsolt ügyvezetőnek, Ballai László-
nak, Ollósi Erikának és munkatársaiknak, a Jánoshalmi Polgármeste-
ri Hivatal munkatársainak, közöttük is Juhász Anikónak, Kasziba Sán-
dornak, Magyar Péternek, Bíróné Szegfű Mariannának, a Gyermeklánc 
Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai-
nak, közöttük is Ördögh Edit intézményvezetőnek, aki minden építkezé-
si egyeztetésen részt vett.

Örömmel adom át ezt a gyönyörű, modern létesítményt a kedves szü-
lőknek, a bölcsődés gyerekeknek, és az óvoda pedagógusoknak, és daj-
káknak. Kívánom, hogy töltse be a házat vidám gyermekzsivaj, legyen 
itt állandó vendég a gondtalan játék, és öröm. Használják egészséggel!”

Kárpáti Száva fuvola szólóját a szalagátvágás követte, majd Gyön-
gyösi Balázs plébános áldotta meg az új épületet. 

A pályázatból megvalósult beruházás keretében a bölcsőde teljes egé-
szében elkülönítésre került az óvodától. A Petőfi utcában új épület került 
kialakításra, amely lévén létrejött egy 2 csoportszobás, 28 férőhelyes 
bölcsőde, kiszolgáló helységekkel, saját játszóudvarral.

Ördögh Edit intézmény vezető elmondta, hogy az épület energiataka-
rékos, a padlófűtés mellé olyan korszerű légtechnikai rendszerrel lett fel-
szerelve, amely télen melegíti, nyáron pedig hűti a kinti levegőt, és úgy 
engedi be az épületbe, a megfelelő légcsere csukott nyílászáróknál is 
folyamatosan biztosított. A gázüzemű fűtési rendszer így kisebb energia-
felhasználással is kellemes hőérzetet biztosít minden évszakban.

Az épület energiatakarékos működését szolgálja az épület tetőszerke-
zetére szerelt napelemes rendszer, amely elsősorban a melegvizet fog-
ja biztosítani, valamint az elektromos berendezések árammal való ellá-
tását A Bölcsőde fizikai akadálymentesítése is megtörtént, a létesítmény 
energia hatékony és az udvarban is rendelkezik szükséges számú par-
koló hellyel .

Az intézmény szabályszerű működését biztosító eszközök, beleértve 
a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, informatikai eszközök, a gyer-
mek csoportszoba felszerelésének és játékfelszerelésének beszerzése 
is megvalósult.

. Az átadási ünnepség végén az érdeklődők megtekinthették a létesít-
mény  belső helyiségeit.

Átadásra került Jánoshalma legújabb létesítménye
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Egy éve került átadásra a Déli ASzC Jánoshal-
mi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégiumban az a tanterem és oktatási anyag, 
mely segítségével a tanulók a virtuális valóság 
lehetőségeit kihasználva gyarapíthatják tudásukat. 

Ebben az innovatív projektben szakmai együtt-
működő partnerünk az Agrárminisztérum tulaj-
donában álló Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., 
melyet a miniszter a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat állandó titkársági feladatainak ellátásá-
val bízott meg. 

A munka- és erőgépek használatát és karban-
tartását oktató virtuális rendszert az országban 
elsőként a mi iskolánk alkalmazhatja. A Pix VR 
Training Kft. innovatív fejlesztése tavaly óta készíti 
fel a diákokat a valós munkakörnyezetre.

Nagy öröm volt számunkra, hogy külföldön is 
felfigyeltek a projektünkre és meghívást kaptunk 
az Európai Unió mezőgazdasággal és vidékfej-
lesztéssel, valamint az ehhez kapcsolódó szak-
képzéssel kapcsolatos konferenciájára Brüsszelbe.  Erre az eseményre 
azokat a tanárokat, diákokat, képzési szolgáltatókat és más nemzeti szin-
tű szereplőket várták, akiknek szerepe lehet abban, hogy rávilágítsanak, 
milyen fontos a szakoktatás egy olyan mezőgazdasági szektor létrehozá-
sában, amely felkészült a zöld és digitális átállásra. Ezeket a feladatokat 
az Uniós agrárpolitika kiemelten fogja kezelni a következő támogatási cik-
lusban.

A konferenciát Wolfgang Burtscher az Európai Bizottság Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának főigazgatója nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy azokat az iskolákat hívták meg a rendezvényre, amelyek a jól kép-
zett szakemberek következő generációját készítik fel a zöld és digitális átál-
lásra.

A bemutatkozó iskolák Olaszországból, Belgiumból, Ausztriából, Románi-
ából és Magyarországról érkeztek.

A „Farming’s got talent! Vocational education and training for agricultu-
re in transition” („Mezőgazdaság tehetségei! Szakmai képzés és gyakorlat 
az átalakulóban lévő mezőgazdaság számára” - talán így lehetne magyar-
ra fordítani a konferencia címét. Szerk.) konferencián Magyarországot a 
jánoshalmi SZAKI tanára, Sári Éva és diákja, Torma István Zsolt, 12. K osz-
tályos mezőgazdasági gépésztechnikus tanuló képviselték, akik angol nyel-
vű előadást tartottak az elmúlt egy év tapasztalatairól és a virtuális valóság 
használatát alkalmazó rendszerről.

Előadásuk - az élőben is követhető közvetítés alapján - nagy sikert aratott.
Büszkék vagyunk rájuk és köszönjük a felkészülésüket!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási rendjének változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Jánoshalma Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 199/2022. (XI.24.) számú határoza-
ta alapján a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
2022. december 1.  napjától az alábbiak szerint változik:

Hétfő 8:00-12:00 13:00-16:00
Szerda 8:00-12:00 13:00-17:00
Péntek 8:00-12:00 -

A fenti ügyfélfogadási időben várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
Jánoshalma, 2022. november 25.

Tisztelettel:
Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

jegyző

Brüsszelben is bemutatkozott a SZAKI
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Az egykori Bem József Laktanya napjainkban már az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Iparterület. A város vezetése által elnyert pályázati forrá-
sokból megtörtént a terület felparcellázása, minden ingatlanra bevezetésre 
került a víz, a gáz, a szennyvíz, és a villany. Elkészült a kerítés, és a közvi-
lágítással, biztonsági kamerarendszerrel ellátott aszfaltos főút, ami a Vállal-
kozók Útja elnevezést kapta. Ezzel megteremtődött a lehetőség arra, hogy 
az Önkormányzat értékesíteni tudja az Iparterület közművesített ingatlanait.

Az első betelepülő vállalkozás a Haris Tüzép volt, amely azóta már a 
környező településeken térségi szintű kereskedést folytat. Itt épült meg az 
ország első 5 naperőműve között, az Önkormányzat Naperőmű Parkja, és 
itt kapott helyet önkormányzati beruházásként a Gyümölcsfeldolgozó, és 
a Hűtőház is. Pályázati forrásból épült meg a Tamás Gábor, és a jános-
halmi származású Pekk Antal tulajdonában lévő Jánoshalmi Pálinkafőz-
de üzem is.

Közel 10 év alatt a gazos, gondozatlan terület napjainkra zömében jános-
halmi vállalkozások újabb telephelye, fejlődési lehetőségének színtere lett.

Ebben az évben az Önkormányzat által a helyi és a fiatal vállalkozók 
részére kiírt pályázatra újabb vállalkozás területvásárlási szándéka érke-
zett be a hivatalba. 

A benyújtott igényt a szakbizottságok véleményezték, elbírálták, mielőtt 
a Képviselő-testület elé kerültek. A Gidai János által vezetett Fejlesztési 
Tanács után a Malustyik Béla vezette Gazdaságfejlesztési és Városüzemel-
tetési Bizottság, ezt követően Madarász Attila elnökletével a Pénzügyi, Jogi 
Ügyrendi Bizottság is napirendre tűzte a pályázati dokumentumot. A Képvi-
selő-testület döntésében elsősorban azt mérlegelte, hogy miként illeszkedik 
a vállalkozás elképzelése a város közép, és hosszú távú fejlesztési elkép-
zelései közé. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5.814.000 Ft (áfa 
mentes) áron értékesítette az Iparterületen lévő 4565/21 hrsz-ú ingatlanát 
az Abi-Bau Kft-nek. (Tulajdonos: Ruskó Attila Jánoshalma Petőfi u. 33. sz. 
alatti egyéni vállalkozó).

Az Önkormányzat a területet kedvezménnyel értékesítette azzal a felté-
tellel, 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 részére meg kell fizetnie.

A diákok úttesten való biztonságos átkelését gyalogátkelő biz-
tosítja a Hunyadi iskola és a szakképző iskola között.A parkban balesetvédelmi szempotok miatt is szükséges volt 

több fa kivágása, a tragédiák megelőzése érdekében. 

Fokozatosan benépesült az Ipari terület 

Képes visszatekintés a teljesség igénye nélkül
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A közterületek rendszeres gondozása kézi munkaerő igényes.

Gépek segítenek a veszélyes ágak eltávolításában. 

 Csapadék kevés volt az idén, de az árkok tisztítására szükség volt.

A köztéri virágágyások gyönyörködtetik 
a város lakói és az ide látogatók szemét

A különböző ünnepekre jellemző kompoziciók kerülnek a Halasi utca 
elejére,. Felvételünkön közterületi díszlet készítése Márton napra

Dülőutak javítására is sor került a város külterületi részein

Belterületi önkormányzati utak javítása saját erőből. 

A közterületek szakszerű gondozása meghozta az eredményét 



8. 2022. december JHN Visszatekintés a 2022-es évre

Zárt csapadékvízelvezető csatornák tisztítása, 
felvételünk a Magyar László utcában készült.

Veszélyes fák kivágása közterületen.

Faapríték, zúzalék készítés a levágott  faágakból, a téli tüzeléshez, ezzel is csökkentve a gázfogyasztást a középületeinkben.

Közterületi zöldfelület nyírás kézi szerszámokkal

Zöldterület nyírására beszerzett új gép a Városgazda Kft. telephelyén. Zöldterület nyírására beszerzett új gép bevetésen 
a József Attila utcában rézsűkaszálás közben.

Fontos az óvodai udvari eszközök karbantartása 
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Rendszeresen megemlékeztünk állami és nemzeti ünnepeinkről. 
Felvételünk az Összetartozás Napján rendezett koszorúzáson készült. 

Június végén köszöntünk el Mons. Menyhárt Sándor korábbi plé-
bánostól, aki nyolc évig teljesített szolgálatot Jánoshalmán.

Sok program várta városunk legfiatalabb lakóit 
a gyermeknapi rendezvényeken.

A város több utcájában sikerült felújítani a tönkrement járdákat. 

Az idén megújult a Kélesi utca burkolata,
 szélesebb és simább lett a helységjelző tábláig. 

A tavaszi parlamenti választások eredményeként ismét 
Bányai Gábor lett a térség országgyűlési képviselője

A február 24-én kirobbant az orosz-ukrán háború. Márciusban indult el  
Rafajnaújfaluba a Jánoshalmán összegyűlt adományokkal megrakott autó

 Felvételünkön a segélyszállítmányt útnak indító máltaisok, és szakisko-
lások csoportja
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Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
készpénzben történő kifizetése 
2022. december 5-től december 9-ig  tart.

December 5 – 8-ig: 800–1200

                             1300–1500   

December 9-én pénteken: 800–1200

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

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

Áldott, békés, szeretetteljes  
karácsonyi ünnepeket 
és eredményes,  
boldog új esztendőt kívánunk! 
 

 

 

a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  

Család-és Gyermekjóléti Központ dolgozói 
      2022. december 

 Augusztus 23-án került átadásra a felújított Béke-téri Park

Semmelweis-nap alkalmából Czeller Zoltán köszöntötte 
 az egészségügyben dolgozókat

Új sisakot kapott a Bajai utca melletti szélmalom,  
reméljük folytatódik a felújítása.

Az idén több alkalommal is félléptett Jánoshalmán 
a Madarasi Fúvós zenekar Szente Alfonz vezetésével.

Sokakat vonzottak a Jánoshalmi Napok rendevényei június utolsó hétvégéjén



11.2022. december JHNKözösségi életünkből

          A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület október 26-27-
én buszos kiránduláson járt Siklóson és környékén. A szálláshely 
elfoglalása után „Tenkes kapitánya” városába látogattunk. Sikló-
son először a várban tettünk egy nagy sétát. A vár nevezetessége-
in kívül megtekintettük a „Zsolnai porcelánok” kiállítást is. 

A nap második programja a siklósi termálfürdőben volt. Az uta-
zás és a várban tett séta után jól esett a gyógyfürdő meleg vizű 
medencéiben kényeztetni magunkat. Aki hamarabb „felüdült”, 
tehetett egy nagy sétát a városban.

A nap a szálláshelyen zárult, ahol egy pince bemutatót követő 
borkóstolóval vártak vendéglátóink. A borkóstolót követte a bősé-
ges vacsora. A kemencében sült csülök és rétes elfogyasztása után 
hosszantartó baráti beszélgetéssel fejeződött be a nap.

A másnapi reggeli után utunk a „Mohácsi Nemzeti Emlék-
helyre” vezetett. Az emlékhelyen annak történetét jól ismerő 
muzeológus vezette végig csoportunkat. A séta során tájékozta-
tást és betekintést kaptunk a még folyó ásatásokról is.

A kirándulást Nagybaracskán egy igen finom és bőséges halász-
lé elfogyasztásával zártuk.

GYPCS  

Kirándulás Baranyában

Plébánosi beiktatás 
Jánoshalmán

A Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia nyáron kinevezett a új plébá-
nosát, Gyöngyösi Balázs atyát ünnepélyes keretek között november 6-án 
iktatta be Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek . A Szent Anna temp-
lomban bemutatott  érseki szentmisén részt vett Bolvári János esperes, 
mélykúti plébános, a környező plébániák papsága, Bányai Gábor kor-
mánybiztos országgyűlési képviselő, Czeller Zoltám Jánoshalma és Kiss-
né Tóth Renáta Borota polgármestere,  valamint a helyieken kívül kunfe-
hértói és borotai hívek is. 

A szentmisén a zenei szolgálatot Szabó Gábor kántor és a helyi Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános iskola diákjai és tanárai Mészáros 
Gábor vezetésével végezték. Az oltár körül szép számú ministráns segéd-
kezett. 

A megjelent híveket Gyöngyösi Balázs atya köszöntötte, ami után fel-
kérte dr. Bábel Balázs érsek urat a szentmise megtartására. Az érsek atya 
Gyöngyösi Balázs atyának felelősségteljes munkájához nagyon sok sikert 
kívánt, miután átadta a jelkélpes hivatali kellékeket a plébános úrnak. .

A Filharmónia ifjúsági koncertsorozat keretében a Kecskeméti Szimfo-
nikus Zenekar rézfúvós együttese adott nagy sikerű, vidám koncertet a  
Művelődési Központban 2022. november 24-én. A gyermekek ismerked-
tek a hangszerekkel, és egy igazi zenei kalandban  is részt vettek,  mert  
az interaktív zeneórán  felcsendültek   barokk, reneszánsz dallamok és 
mai rajzfilmslágerek is. 

Vidám koncert fiataloknak
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A Déryné Program hozzájárulásával, az Imre Zoltán Művelődési Központ szervezésében a Segítség, megnősültem egyszemélyes komédiában 
Pindroch Csaba fergeteges színészi alakítását élvezhette a jánoshalmi közönség 2022. november 16-án, szerdán este. A telt házas előadás nagy 
sikert aratott.

Segítség megnősültem!

Szeretettel vár minden kedves 
érdeklődőt a Mithras Pedagógus Kórus 
és a Simply the Brass rézfúvós quintett 

közös adventi hangversenyére.
2022.12.16. 17 óra

Szent Anna Templom
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Az elmúlt hónapban egy meghívó érkezett Jánoshalmára, 

a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettől. 

November 13-án délelőtt, erre a kedves invitálásra gyűltek össze az ér-
deklődők, hogy az esemény „főszereplője” - egy kislevelű hársfa – méltó 
helyet kaphasson a megújult Béke téri park és az egészségügyi központ 
szomszédságában.

A ceremónia, a vasárnapi mise szerves folytatásaként, a kis fa megáldá-
sával kezdődött.

Utána az egyesület képviselőjének, Schenkerik Zsuzsának ünnepi beszé-
de következett. 
„Hálás köszönet Jánoshalma lakóinak, 
akik mindig a legtermészetesebb nyi-
tottsággal, kellő figyelemmel és nagy-
nagy szeretettel fogadják a messziről 
érkező vendéget. Így volt ez 2001. szep-
temberben is, amikor a Magyar Környe-
zeti Nevelési Egyesület IX. Országos 
Találkozójának adott otthont a mező-
gazdasági szakiskola.
Ennek emlékére és az egyesület meg-
alapításának 30 éves jubileuma alkal-
mából gondoltunk erre a faültetésre. 
Külön köszönet segítőimnek, a helyi 
szervezőknek: Csizovszki Lászlónénak 
és Zámbó Gábornak.” 
Majd röviden bemutatta a „Pulisokat”, dióhéjba szedve az elmúlt 30 év 
történetét, beleszőve azt a negyed évszázadot, ami az egyesülethez, 
városunkhoz, a közeli Borota községhez és az itt megjelent barátaihoz, 
ismerőseihez köti. Beszédében hangsúlyozta a környezeti nevelés fon-

tosságát és azokat a lehetőségeket, apró lépéseket, amit – ha nem rest 
– bárki képes megtenni gyermekeink jövője és az emberi lét fenntartható-
sága érdekében. 

Ezeket a gondolatokat 
fűzte tovább és erősítet-
te meg polgármesterünk 
Czeller Zoltán úr és Bá-
nyai Gábor országgyűlési 
képviselőnk is, akik jelen-
létükkel bizonyították el-
kötelezettségüket, ebben 
a kiemelten fontos és több 
figyelmet érdemlő kérdés-
ben. 
Az elültetett fiatal fácska 
egyben jelkép és me-
mentó lett, ami mindig 
emlékezteti az erre já-
rókat, hogy bőven akad 
dolgunk a természet 
tisztelete, egyetlen Föl-

dünk értékeinek megóvása, környezetünk szépítése és az emberi 
kapcsolatok ápolása terén. 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 1998 óta közhasznú célok közös 
megvalósítására, széleskörű összefogásra törekszik.
Elérhetősége: https://mkne.hu/kapcsolat/

S ZS.

„Gyertek velem emlékfát ültetni!”
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Ülésezett a Helyi 
Védelmi Bizottság

Megtartotta az év utolsó ülését a Helyi Védelmi Bizottság Jánoshal-
mán.

A 2022. november 22-én tartott ülésen elfogadták a 2023. évi Fela-
dat és Pénzügyi Tervet, a Bizottság beszámolt a HVB korábbi ülése óta 
történt védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, ismertették a 
katasztrófavédelem területén végzett feladatokat és tájékoztatás hang-
zott el a járást érintő aktuális katasztrófavédelmi helyzetről, feladatok-
ról, eseményekről. 

A Bizottság legfontosabb feladata a jánoshalmi járás területén irányí-
tani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni 
védekezés feladatainak végrehajtását. 

A bizottság tagjai megtárgyalták a rendkívüli téli időjárási viszonyokra 
való felkészülést, tájékoztatást kaptak a járás humán egészségügyi álla-
potáról, az állategészségügyi helyzetről és a honvédelmi igazgatás aktu-
ális és 2022. évben végrehajtott feladatairól. Az eseményen a Bizottság 
elfogadta a Jánoshalmi Járási Helyi Védelmi Bizottság új Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

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

Közzététel: 2022. 11. 22. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Építőipari szakmai irányító, felügyelő Technikum, főiskola Fer-Er Kft Jánoshalma 500.000 – 700.000, - Ft
Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium, szakgimnázium Műszaki Digital Kft. Jánoshalma 280.000 – 500.000, - Ft
Hegesztő Szakmunkásképző, szakközépisk., technikum Grün-Szer Bau Kft. Vidék megegyezés szerint
Felelős műszaki vezető Szakközépiskola, technikum, gimnázium Grün-Szer Bau Kft. Vidék megegyezés szerint
Hivatásos közbiztonsági rendőrjárőr Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium Készenléti Rendőrség Vidék 260.000 – 453.600, -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.

Főispáni elismeréseket adtak 
át Bács-Kiskun megyében

Főispáni elismeréseket adott át Kovács Ernő főispán, Dr. Zombor Atti-
la, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Dr. Havassy 
Sándor igazgató azon munkatársak részére, akik folyamatosan kiemel-
kedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek.

A kitüntetéseket 2022. október 20-án, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulójához kapcsolódóan adták át.

A díjazottak között volt

Hrovatinné Szakál Éva Zsuzsanna, a Jánoshalmi Járási Hivatal 
gyámügyi ügyintézője, aki ezüst fokozatban részesült.

Az érdemérem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által, erre az 
alkalomra készíttetett alkotása, amelynek 3 fokozata van: bronz, ezüst 
és arany. A fokozatok közötti különbséget az álláshelyi elismerés alapjá-
ul szolgáló idő adja (0-15 év= bronz, 15-30 év=ezüst, 30 évnél több pedig 
arany). Az érem egyik oldalra Magyarország címere, a másik oldalá-
ra pedig Bács-Kiskun megye, illetve járásszékhelyeinek a címere került.

Az elismerésben részesülteknek szívből gratulálunk, és további sok 
sikert kívánunk!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Új, mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgáló ügy-
intézési pontokon is lehet már ügyet intézni a kormányablakokban. Az ún. MIA 
Pontokon elhelyezett eszközöket (Mesterséges Intelligencia Asszisztens) min-
denki kipróbálhatja, országszerte közel 200 helyszínen, amelyek között ott van 
Jánoshalma is. 

A projekt 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás-
ban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program 
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 „Adminisztratív terhek csökkentése” című 
konstrukció keretében.

A kormányablakokban kialakított MIA Pontok érintőképernyős eszközein köny-
nyen, gyorsan, ügyintézői beavatkozás és sorban állás nélkül lehet meghatá-
rozott ügyeket elektronikusan intézni. Különlegesség, hogy az eszközökön a 

magyarorszag.hu központi e-ügyintézési portálon megszokott ügytípusok egy 
részével már most találkozhatunk: például vezetői engedély és személyi iga-
zolvány pótlása, gépjármű ügyek, anyakönyvi kivonat- és erkölcsi bizonyítvány 
igénylése.

A MIA eszközök használata hamarosan olyan mindennapi rutinná válhat az 
állampolgárok számára, mint egy bankautomata kezelése. Mindemellett, a folya-
matosan bővülő ügyköröknek köszönhetően, az eszközök jelentős terhet vehet-
nek le az ügyintézők válláról, ezáltal növelik a közigazgatás hatékonyságát. Sőt, 
a Mesterséges Intelligencia Asszisztensekkel jelenleg már közel kétszáz helyszí-
nen találkozhatunk országszerte.

Az önkiszolgáló terminálok minden olyan technológiai kiegészítővel rendel-
keznek, amely a gyors és egyszerű ügyintézéshez szükséges. Többek között a 
beépített kamera, a mikrofon, az ujjnyomat- és okmányolvasó, a hangszóró, a 
nyomtató, a bankkártya terminál, valamint az aláíró pad is a kényelmet szolgálja.

A Mesterséges Intelligencia Asszisztensek lépésről lépésre vezetik végig a fel-
használót az ügyintézés menetén, emellett a felhasználó azonosítása mestersé-
ges intelligencia segítségével történik, amely az egyik legbiztonságosabb azono-
sítási formának tekinthető, hiszen az arcképazonosító szoftverek rendkívül pon-
tos, nagy megbízhatóságú analitikára képesek, így az emberi szem által nem 
észlelhető eltéréseket is kiszűrik.

A fejlesztés forrása 2,6 milliárd forint, amelyet az Európai Szociális Alap és a 
hazai központi költségvetés finanszíroz a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fej-
lesztés Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Program keretén, a „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézé-
si pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyinté-
zési helyszínekre” (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058) projekt megvalósítá-
sa során.

A projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Belügyminisztérium, a 
Budapest Főváros Kormányhivatala és a Digitális Magyarország Ügynökség alá 
tartozó szervezetek (IdomSoft Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügy-
nökség és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) valósítják meg.

Bővebb információ, valamint a helyszínek listája a magyarorszag.hu olda-
lán érhető el.                                                                  (Miniszterelnökség

KÜLDETÉSÜNK A BIZTONSÁGOS JÖVŐ

FŰTS 
    OKOSAN!

hogyan Fűtsünk tűzifával?

Fontos megismerni, hogyan lehet a tűzifával 
helyesen fűteni, hiszen így lesz a fűtés igazán 
energiahatékony és környezetbarát, ami 
a fűtési kiadások csökkenéséhez és a fűtőberen -
dezés állapotának megóvásához is hozzájárul. 
Ezzel ráadásul óvjuk a környezetünkben élők 
egészségét is és védjük az otthonunk 
biztonságát, ugyanis a nem megfelelő tüzelésnek
biztonsági és egészségi kockázatai is 
vannak.

A helytelen begyújtással veszélyes gázok 
kerülhetnek a beltérbe, amelyek az ott 
tartózkodók egészségére károsak és 
a környezetet is veszélyeztetik. 
Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, 
a kisgyermekek, az idősek és a krónikus 
betegek. 

A helytelen tűzrakás egyik következménye 
a nagy mennyiségű füst. A füstben 

a szervezetbe jutva súlyos egészség-
károsodást okozhatnak.

Ha helyesen használjuk fel a fát otthonunk 
fűtésére, akkor kevésbé szennyezzük 
a levegőt, megóvjuk családunk 
egészségét, és a fűtés költségeit is 
jelentősen csökkenthetjük.

A nem kívánt káros hatások 
a következő néhány egyszerű 
szabály betartásával 
könnyedén elkerülhetők:

Begyújtás előtt győződjünk meg tüzelő-
berendezésünk épségéről és a kémény 
megfelelő állapotáról, szükség esetén 
hívjunk szakembert!

Lehetőség szerint minél szárazabb 
kezeletlen hasábfát használjunk.

Tilos hulladékkal - így például műanyag 
vagy gumi hulladékkal, ronggyal, 
cipővel, festett fával, forgácslappal, 
színes papírral – fűteni, hiszen azok 
égetése során olyan veszélyes és 
rákkeltő anyagok keletkezhetnek,
amelyek károsak az egészségre.

Önkiszolgáló pontok támogatják a gyors ügyintézést

Országszerte elérhető az 
influenza elleni védőoltás

Befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a háziorvosi praxisok-
ba és foglalkozás egészségügyi orvosokhoz. A kormány idén a kockázati cso-
portba tartozók védőoltásához biztosítja térítésmentesen a vakcinát a megfele-
lő mennyiségben. Az influenza elleni védekezés, a súlyos kórházi ellátást igény-
lő megbetegedések és az influenza okozta halálesetek megelőzésének leghaté-
konyabb módja a védőoltás.

Az influenza elleni védőoltások elsődleges célja az egyéni védelem kialakítá-
sa, így különösen ajánlott azok számára, akiknél az influenza-fertőzés vagy az 
ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek. A fokozottan veszé-
lyeztetettek közé tartoznak a 60 éven felüliek - egészségi állapotuktól függetle-
nül, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri-, illetve anyagcsere-betegség-
ben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a 
gyermekvállalást tervező nők. Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi 
és a szociális intézményben dolgozóknak, és a tartós ápolást-gondozást nyújtó 
intézmények ellátottjainak.

 Az influenza elleni vakcina beadatása azoknak is javasolt, akik nem jogosul-
tak térítésmentes védőoltásra, számukra az oltóanyag orvosi rendelvényre, a 
gyógyszertárban megvásárolható.    (Nemzeti Népegészségügyi Központ)
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November a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Gazdakörünk vezetősége, a nehéz idők miatt sokat töprengett azon, hogy 
érdemes-e az idén is megrendezni az immár hagyományos Márton-napi 
bálunkat. Szerencsére nem a pesszimista hangulat győzött, mert elnökhe-
lyettesünk Ötvös Tiborné és lelkes kis csapata, akik már több sikeres bálun-
kat is rendezték, vállalta, hogy megszervezik az idei bálunkat is. 

Gyöngyike és lánya Klaudia heteken keresztül éjt-nappallá téve egyez-
tettek, szerveztek, figyelmük kiterjedt a bál minden apró részletére, kezdve 
a belépőjegy árusítástól, a tombolán keresztül, a gazdasági számításokig, 
sok mindenre kellett odafigyelniük. Elmondhatjuk, munkájukkal döntő rész-
ben hozzájárultak ahhoz, hogy az utóbbi idők egyik legnagyobb létszámú és 
sikerű bálját tudta gazdakörünk november 12-én a városunkban a Korzó étte-
remben megrendezni. Külön köszönet Nekik, azért a lelkes sokoldalú szer-
vező munkájukért. A sikerhez kellett azonban egy szintén lelkes háttéranyag 
is. A teljesség igénye nélkül és bocsánatot kérve, ha valakit kihagytam, Ők 
a következők voltak: Dr Rennerné Dr Radvánszki Anikó, Vaski Csenge, Vas-
ki Virág, Farkas László gazdaköri elnök, Csík Lázár, Sarok Sándor Takács 
Tamás, Zámbó Zoltán és még sokan mások. Köszönetünk Nekik is szól. 

Szombat este 7 órára megtelt a Korzó étterem nagyterme és a vadász-
terem is. A kék teremben az aztalon sorakoztak az értékes tombolatárgyak. 

Elsőnek Ötvös Klaudia, a bál egyik fő szervezője köszöntötte a vendége-
ket. Klaudia, mint a rendezvény konferálója, most is lelkesen oldotta meg a 
nem könnyű feladatát. Az, hogy a bál zökkenőmentesen lezajlott, az Ő érde-
me is.

Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk és Farkas László gazdakörünk 
elnöke, a bál fővédnöke, szintén köszöntötték a résztvevőket. következett 
a vacsora marhapörkölt galuskával, savanyúsággal és a végén lúdláb tor-
taszelettel. Vacsora után Takács Tamás és a Kunvin Kft borait kóstolhatták 
meg a vendégek. 

Az est kellemes színfoltja volt, amikor Zámbó Zoltán gazdakörünk nevé-
ben egy hatalmas virágcsokorral köszöntötte a 45. házassági évfordulóju-
kat ünneplő Farkas László és kedves feleségét Erzsikét. Ezúttal kívánunk 
Mi is Nekik még sok, hosszú együtt töltött éveket, boldogságban, erőben és 
egészségben.

A talpalávalót, a helyi Hangulat zenekar szolgáltatta hajnalig, amig volt 
vendég. Változatos zeneszámaik szinte minden korosztály igényeit kielégí-
tették. Csak dicséretben lehet Róluk szólni. Közben folyt a tombolanyeremé-
nyek átvétele is, számos értékes nyeremény talált gazdára. Ezúttal is köszön-
jük a felajánlott tombolatárgyakat. 

A rendezvényre meghívtuk a Temerini Kertbarátkör és a Bácskossuthfalvi 
Rizling Egyesület küldöttségeit is. Vajdasági vendégeink is nagyon jól érez-
ték magukat, mert az utolsó vendégekkel távoztak hajnalban a bálból. Ők is 
nagyon dicsérték a rendezvényt, hisz az ilyen nehéz időkben óriási dolog egy 
ilyen sikeres bálat összehozni. Köszönetüket fejezték ki a szíves vendéglá-
tásért és várják gazdakörünk küldöttségét januárba a bácskossuthfalvi Vin-
ce-napra és a pálinkaversenyre, valamint a temerini borversenyre.

Köszönjük a Gyermeklán Óvodának a díszítést. Végül, de nem utolsó sor-
ban szeretnénk köszönetet mondani fő támogatóinknak is. Petróczky Ferenc-
nek, Kunvin Kft-nek UNIVER COOP ABC-nek és a Korzó étteremnek.

A bál végén így köszöntünk el a távozó vendégektől: Viszontlátásra jövőre 
február 25-én a borbálunkon ismét találkozunk Veletek ugyanitt. Időben szó-
lunk, mert már meg van a jövő évi borbálunk időpontja is. Reméljük, hogy 
semmi sem jön közbe és akkor is ugyanilyen jól fogjuk érezni magunkat, mint 
ezen a bálunkon.

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket a 2023-as évben megrendezésre 
kerülő borbálunkra is. 

Fajszi Ferenc

MÁRTON NAPI Gazdaköri bál 2022

Gyermeklánc Óvoda hírei
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Ebben a hónapban is különböző tevékenységekkel tettük színeseb-
bé a mindennapjainkat. Több új mondókával gazdagítottuk a „kincses-
tárunkat”. Novemberben is a hagyományainkra és az aktualitásokra épí-
tettük fel a hétköznapjainkat. Tartottunk liba-, - kukorica, süni- és bagoly 
hetet is. 

Számos program várta az érdeklődő anyukákat:  
Az EFOP1.4.2-16-2016-00020 projekt egyik megvalósítási helyszíne 

a jánoshalmi Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház. Ezen pályázat kerete-
in belül Rátai Roberta Réka mozgásfejlesztő pedagógus a magatartási 
problémákról tartott interaktív előadást az édesanyáknak. Kádár Endre 
mentőápoló pedig, rendkívül színvonalas oktatás tartott, ahol a résztve-
vők alaposan elsajátíthatták az elsősegélynyújtási ismereteket.  

Szerdai napokon Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, a gyer-
meknek egyéni felmérést/fejlesztést végzett. Ádámné Brecska Mária 
védőnő minden második héten, érdekes előadásokkal érkezett a Gye-
rekházba. 

Novemberben is sokat játszottunk, énekeltünk, tornáztunk és gyur-
máztunk is.  Pszichológusunk Kinigopulos Márta, most is szívesen fogad-
ta a szülők kérdéseit, bármilyen témában. A hónap utolsó hetében pedig, 
megkezdtük a karácsonyi készülődést.  Dekoráltunk, adventi koszorúkat 
készítettünk, közösen hangolódtunk az ünnepre. 

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

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

Lippai-Ádám Nikolett
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Csibeavató ünnepség

Idén 11. alkalommal került megrendezésre Csibeavató ünnepségünk, 
melynek keretében az első osztályos kiscsibék ”igazi” szentannás diá-
kokká váltak.

Az ünnepség elején Kaszás Eszter igazgatónő mondta el köszöntő 
szavait, majd az első osztályosok vidám, színes műsora következett. Az 
előadásban versek, dalok hangzottak el magyar, német és angol nyelven 
is, melyeket Buzder Mónika, Friebertné Radvánszki Rita, Győrfi Mónika 
és Mikó Zsuzsanna tanított be a gyermekeknek. Az eltelt hetekben az 
elsős diákok a néptánc órákon népi gyermekjátékokkal ismerkedtek meg, 
melyekből egy kis ízelítőt láthattunk. 

A műsor a csibék avatásával zárult, melynek során a kicsik esküt tet-
tek, majd igazgatónőtől megkapták a Tudás kövét. 

A program végén kisiskolásaink és a leendő első osztályos tanítóné-
nik, Csapóné Sarok Enikő és Kucsora Bernadett közös játékra hívták az 
érdeklődő óvodásokat. 

Ünnepségünk zárásaként agapéval kedveskedtünk vendégeinknek és 
elsőseinknek, ahol lehetőség nyílt egy kis kötetlen beszélgetésre.

Hálásan köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját és a gyerekek 
színvonalas szereplését. Köszönjük továbbá a szülőknek és az érdeklő-
dőknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

Simityné Mészáros Judit

Matematika verseny

A szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola által szervezett 
egyházmegyei Tóth Jenőné Matematika Verseny ebben a tanévben októ-
ber 28-án került megrendezésre. Iskolánk tanulói remek eredményeket 
értek el: Gyetvai Dorottya (7. osztály) 8. helyezés, Kollár Viktória (5. osz-
tály) 8. helyezés, Bálind Benjamin (4. osztály) 6. helyezés és Huszti And-
rás (4. osztály) 8. helyezés. Gratulálunk!

Enesei Péter

Márton napi lámpás 
felvonulás

Ebben az évben óvodánk újra megrendezte november 11-én a Márton 
napi lámpás felvonulást. Egy igen tartalmas hét előzte meg ezt a sike-
res napot. A gyerekekkel közösen libás kekszeket sütöttünk, lámpásokat 
készítettünk, libás dalokat, verseket tanultunk valamint ovis mise kere-
tén belül lelki vezetőnk, Gyöngyösi Balázs plébános úr által óvodásaink 
megismerhették Szent Márton történetét. Pénteken délután a dajka nénik 
teát készítettek, zsíros kenyereket kentek. Majd a hét méltó zárásaként 
este összegyűltünk a fényekkel feldíszített óvoda udvarán, meggyújtottuk 
a lámpásainkat, és elindultunk a templomba. Itt Balázs atya megáldotta 
a mécseseket, majd visszamentünk a Molnár János utcai óvodánk udva-
rára, ahol Gacsal Dominika óvónéni táncos-dalos, Márton napi táncház-
zal lepte meg a gyerekeket. Ezt követően vendégváró falatokkal és for-
ró teával kínáltuk meg a résztvevőket. Hangulatos zene mellett kötetlen 
beszélgetéssel és játékkal zártuk a napot.

Ezúton is köszönjük a Máltai Szeretetszolgálatnak a kenyér, Lancsáro-
vics Friderikának a zsír és hagyma felajánlását!

 Bánfiné Sódar Szilvia  óvodapedagógus
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Óvodánkban, mi is a liturgikus évet követjük, a nagy szentjeink közel állnak 
az óvodás gyermekek szívéhez. November 18-án Árpád-házi Szent Erzsébetet 
ünnepeltük nyílt nap formájában. Egész héten készültünk erre az eseményre, a 
gyermekeknek élményszerző programokat szerveztünk, amelyek segítették az 
ünnepre való ráhangolódásukat. 

Vidám lelkesedéssel elsétáltunk a nagymalomhoz, megcsodáltuk óriási mére-
teit, külső jellegzetességeit. Egy kedves családnál kemencében kenyérlángost 
sütöttek számunkra, melyet jó étvággyal fogyasztottak el a gyermekek. Hálás 
szívvel köszönjük nekik a kedves vendéglátásukat. Templomba is elmentünk, 
ahol Szent Erzsébet üvegablakra festett alakjában gyönyörködtünk, továbbá 
kézműveskedtünk, éneket, verset, imát tanultunk. Áhítatok alkalmával a szent 
élettörténetét is megismerték a gyermekek, majd a közös ünnepen az óvónők 
bábelőadása segítette megérteni és elmélyíteni Szent Erzsébet adakozó, önfel-
áldozó, önzetlen, jóságos cselekedeteit, melyek napjainkban is nagyon idősze-
rűek és követendőek mindannyiunk számára. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Gyöngyösi Balázs plébános atyának, hogy 
ezen az ünnepen megszentelte kenyerünket, és buzdított bennünket, hogy mi is 
kövessük Szent Erzsébet példáját.

Dr. Miskolczi Józsefné

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe a Katolikus Óvodában

A hazánkban is nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi kezdemé-
nyezés az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkár-
sága és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) közreműködé-
sével valósul meg. Magyarországon valamennyi iskolának és óvodának lehe-
tősége van arra, hogy csatlakozzon – a méhész szakemberek segítségével 
– a kezdeményezéshez a hivatalos nyitónapon, vagy egy másik időpontban 
egyaránt. A cél az, hogy felkeltsék a fiatalok figyelmét a mézfogyasztás fon-
tosságára, annak egészséges táplálkozásban betöltött szerepére, valamint a 

Beporzók Évére tekintettel a beporzók védelmének fontosságára.
Iskolánk idén is csatlakozott az Európai Mézes Reggeli programhoz, így 

tanulóink ezen a reggelen mézes zsemlét,- teát, - diót fogyasztottak.  Idősza-
kos kiállításunkban megismerkedhettek a különböző mézfajtákkal és a méhé-
szek munkaeszközeivel. Mi még azzal fűszereztük meg a napot, hogy a sár-
ga kód volt érvényben, azaz valamilyen sárga ruhában lehetett aznap isko-
lába jönni.

Mikó Zsuzsanna

Mézes reggeli – sárga kód
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Az elsőáldozásra készülők bemutatási szertartására a november 13-i szentmisén került sor. Ezen az ünnepen összesen 45 gyermek vett részt.
Völgyesiné Marancsik Tünde

Az elsőáldozók bemutatása

November hónapban lezajlottak az Országos Floorball Verseny Megyei Döntői. Iskolánk csapatai az alábbi sikereket érték el: I. kcs. lány 3. hely, 
III. kcs. fiú 2. hely, IV. kcs. lány 3. hely, IV. kcs. fiú 5. hely. Gratulálunk a csapatoknak, akik közül a III. korcsoportos fiú csapatunk jutott tovább az 
Országos Elődöntőbe.

Sódar Béla Balázs

Floorball sikerek
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2022. október 27-én a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulóink a Bajai 
SZC Türr István Technikumba látogattak el, ahol részt vettek a „Sugó-parti Szak-
maparty” pályaorientációs programsorozat rendezvényén. A kiállításra látogatók 
megismerkedhettek a Bajai Szakképzési Centrum iskoláinak szakmai kínálatá-
val. Valamennyi ágazat interaktív bemutatót tartott, ahol a vállalkozó kedvű fia-
talok nem csak a kérdéseikre kaptak választ, hanem ki is próbálhatták magukat 
egy-egy szakmai tevékenységben.

Megismerkedhettek az eszközökkel, bekapcsolódhattak a programokba, játé-
kokba, megtekinthették hogyan készül a zöldséges rizottó, megkóstolhatták az 
alkoholmentes koktélokat és pohárkrémeket is, kipróbálhatták cukrászformák 
készítését, emellett fából ládikát készítettek, csempével burkoltak, illetve több 
helyszínen csoportos foglalkozásokon vettek részt. Reméljük, hogy a bemutatók 
megkönnyítik majd a döntést, és sikeres lesz a pályaválasztás!

Baka Orsolya
osztályfőnök

Idén iskolánkban 2022. október 29-én tartottuk a pályaorientációs 
napot, amelyen minden évben tanulóinkat igyekszünk minél többféle 
szakmával megismertetni. Az osztályfőnökök ebben az évben is színes 
programokat szerveztek, ezek közül is kiemelkedő volt az 5.a , 6.a és a 
6.c osztályok tanulói közös, játékos vetélkedője, amellyel a munka vilá-
gába nyerhettek bepillantást.

Az idei évben is nagyon sok ügyes elsős kisgyermek kezdte meg tanulmányait a Hunyadi iskolában. Köszönjük az óvónők 
előkészítő munkáját!

Pályaorientációs programok a Hunyadiban

A legkisebbjeink

A 2023/2024-es tanévben is szeretettel várja új elsőseinket 
Pusenszki Mariann és Malustyikné Csorba Mária tanítónők.
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is aki nyitott szemmel és füllel járta végig a tanösvényt, a bivalyrezervá-
tumot, a labirintust, sok ismeretét mélyíthette el.

Mivel csapatvetélkedővel is készültünk az évszakhoz kapcsolódó fel-

adatokkal, játékokkal, a gyerekeknek az együttműködési képességeiket 
is be kellett vetniük. Mondhatjuk, hogy tanítványaink kiválóan megfelel-
tek ezen a téren is: remekül össze tudtak dolgozni a másodikosok, pedig 
a csapatok sorshúzással, véletlenszerűen alakultak meg. Természetesen 
a kötött program mellett szabad játékra is volt idő, s a park játszóterén 
minden gyermek megtalálta a neki tetsző eszközt.

A kirándulás másnapján minden résztvevő kapott egy emléklapot, és a 
vetélkedő eredményhirdetésekor a dicséret mellé egy kis teasütemény is 
járt az összes másodikosnak.

Mivel mindnyájunk számára csodás élmény volt a szép környezetben 
töltött közös program, elhatároztuk, ide még visszajövünk.

Judit néni és Kriszti néni

Kirándulás a Csetényi 
Élményparkban

Október 26-án a 2. a és 2. c osztály közös kiránduláson vett részt a kis-
kunhalasi Csetényi Élményparkban.

Szerencsénkre az időjárás is kedvezett nekünk: lágy őszi napsütéssel 
várt bennünket a természet. Megcsodáltuk a tóban úszkáló hattyúkat, a 
barátságos libákat, akik teljes nyugalommal totyogtak el a gyereksereg 
mellett, s a bivalyok sem bújtak el előlünk. Élveztük az őszi táj színpom-
páját, és főként azt, hogy nem csak az iskolapadban lehet tanulni. Ugyan-

Hunyadis siker Bácsalmáson

2022. november 18-án iskolánk tanulói a Bácsalmási Hunyadi János 
Gimnázium által szervezett történelmi és művelődéstörténeti vetélkedőn 
vettek részt (a „Hunyadi-versenyen”). A 12 csapat kreatív és játékos fel-
adatokat kapott a magyar és egyetemes történelem 1000-1711 közöt-
ti időszakából. A program célja a műveltségük bővítése, kommunikáci-
ós készségük fejlesztése és nemzeti történelmünk mélyebb megisme-
rése volt.

A program során a tanulókat sorshúzás alapján közös csapatokba osz-
tották be, így alkalmuk volt más iskolák tanulóival megismerkedni, együtt 
dolgozni.

Fantasztikus eredményekkel zárták a napot a 8. évfolyam tanulói: 
Miklós Emese Beáta (8.a) és Szabó Dávid Flórián (8.c) az első helye-
zett csapat tagjai voltak, Prikidánovics András (8.a) a második helyezést 
megszerző, míg Otott-Kovács Kiara a harmadik helyezést elérő csapa-
tokat erősítették. Emléklapot kaptak a versenyen való eredményes sze-
replésükért Csernák Réka (8.a) és Dobos Odett (8.a) tanulók. A versenyt 
követően a gimnázium tanulóival közösen megnézhették Presser-Szte-
vanovity-Horváth: A padlás c. musicalét.

Felkészítő tanár: Lakó Eszter tanárnő
HJÁ

November 13-án ünnepeljük a magyar nyelv 
napját. 1844-ben ezen a napon fogadták el azt 
a törvényt, amely a latin és a német helyett 
a magyart nyilvánította hivatalos államnyelv-
vé Magyarországon. Napjainkban a világon 
mintegy 15 millióan vallják anyanyelvüknek a 
magyart. Többségünk számára a magyar nyelv 
használata természetes, azonban nem volt min-
dig így. Népünk középkori történetétől fogva 
hosszú évszázadoknak kellett eltelnie ahhoz, 
hogy a korábban használt latint és németet az 
élet minden területén hivatalosan is felváltsa a 
magyar nyelvhasználat.

Iskolánk hagyománya, hogy a magyar nyelv 
tiszteletére helyesírási és szépíró versenyt ren-
dezünk. Ebben a tanévben 2022.november 
14-én tartottuk a helyesírási versenyt, ahol az 
5. és 6., illetve a 7. és 8. osztályos tanulók mér-
hették össze tudásukat. A november 14-17-ig 
zajló szépíró versenyen pedig a tanulók írá-
sának külalakját értékeltük. Mivel ebben a ver-
senyben nem vesszük figyelembe a helyes-
írást, így azoknak a tanulóknak is biztosított 
a részvétel, akik valamilyen tanulási zavarral, 
képességbeli problémával küzdenek.

Helyesírási és szépíró verseny
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Idén a jánoshalmi Skanzenben tartottuk a Márton-napi tematikájú déle-

lőttöt a német nemzetiségi tagozaton tanuló alsós diákjaink és a meghí-
vott óvodások számára. 

A tematikus délelőttjeink remek lehetőséget biztosítanak a Hunyadi-
ban tanuló németeseknek az iskolán kívüli találkozásra, közös játékra, 
erősítve az egységhez való tartozás érzését.  A szülők betekintést nyer-
hetnek a tagozat működésébe, ismerkedhetnek az ott tanítókkal és talál-
kozhatnak azokkal a diákokkal és szüleikkel, akik a német nemzetiségi 
tagozatot választották.

A nagy érdeklődésre való tekintettel - közel 50 gyerek - a tavalyi bevált 
módszer szerint, idén is 4 csapatra osztva járhatták végig az egyes hely-
színeket. Kipróbálhatták a tagozat diákjai által készített társasjátékokat, 
részt vehettek egy kutya asszisztálta foglalkozáson, kipróbálhatták Nagy 
István által gyűjtött régiségek némelyikét. 

Márton-napi foglalkozás

A tavaszi tematikus délelőttre is sok szeretettel várjuk az érdeklődő 
szülőket és gyermekeiket!

November 10-én délután pedig a Hunyadi Iskola alsó tagozatosaival 

Márton-napi vidám hangulatú lámpás felvonulást tartottunk.
Kovacic-Juhász Anett
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Stílus Üzlet

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

DECEMBERI AKCIÓJA
Vásárolj üzletünkben és nyerj értékes 

vásárlási utalványokat a karácsonyfa alá!
További részletek üzletünkben!
Minden kedves vásárlónknak 
boldog karácsonyt kívánunk!

A Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
Georgica Alapítványa ismét megrendezte a hagyományos bálját az iskola aulájában. Az 
alapítvány az iskola hátrányos helyzetű és a tehetséges diákjainak támogatását vállalta fel.

Az idei évben a szokottnál is többen vettek részt a bálon. A több mint 200 vendég kiszol-
gálásában az iskola diákjai vettek részt. Az igazgató köszöntőjében elmondta, hogy az 
iskola sikeresen használta ki a szakképzés átalakítása által biztosított lehetőségeket, ame-
lyeket az új törvényi környezet biztosít a szakképző intézmények számára. Az iskola veze-
tése örül annak, hogy az új rendszer a szakképzés felé tereli a diákokat. Az iskola 450 
fős tanulólétszáma a hely hiánya miatt nem nagyon növelhető, pedig a beiskolázási kör-
zet növekszik, sok a megye határain túlról érkező tanuló. A nappali oktatás mellett nagyon 
nagy az érdeklődés a felnőttoktatásban indult képzések iránt is. Ebben a képzési formában 
további négy osztályt sikerült elindítani. Szükség van tehát a támogatásra, hiszen ennyi 
tanuló között sokkal több a támogatásra szoruló tehetség is.

Vancsura Józsefné az alapítvány kuratóriumának elnöke szintén az alapítvány támoga-
tására kérte a résztvevőket és elmondta, hogy a szervezet továbbra is közhasznúnak szá-
mít, tehát jogosult az adó egy százalékának fogadására is. Beszámolt arról, hogy az ala-
pítvány a tanulóinkat ösztöndíjakkal is támogatni tudta és a kiemelkedő teljesítmények elis-
merésére is jelentős összeget fordított a kuratórium. Ismertette az alapítvány pályázatokon 
elért eredményeit, amelyek lehetőséget teremtettek az iskola sporteszközeinek fejlesztése 
mellett egy kisebb drón beszerzésére is.

Az est hátra lévő részében először – a előző évhez hasonlóan – egy humoros történetet 
adtak elő az iskola oktatói. A vacsorát követően pedig megkezdődött a hajnalig tartó mulat-
ság. A talpalávalót a MaNDiSCo TeaM  szolgáltatta, akik a pihenésre kevés időt hagytak a 
jókedvű vendégeknek.

Az iskola vezetése köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részvételükkel, adománya-
ikkal, vagy munkájukkal hozzájárultak  a bál sikeréhez és ezáltal az alapítvány céljainak 
megvalósulásához.

 DASZC JH

Alapítvány bál a SZAKI-ban
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A főleg októberben beérő tök Mexikóból és 
Texas vidékéről származik, a spanyolok hoz-
ták be Európába Amerika felfedezése után. 
Hazánkban is nagyon régen termesztik táplál-
kozás-élettani értékei miatt. A sütőtök, máso-
dik világháborút követő szűkös esztendőkben 
szinte néptápláléknak számított.

A népi gyógyászatban, a régi időkben a 
tökmagot húgyhólyag- és vese problémákra, 
húgyúti- és májbetegségek kezelésére, a ter-

méshúst pedig sebgyógyításra használták. 
Már a sütőtök narancssárga színe elárulja számunkra, hogy tele van 

béta-karotinnal. Ebből képződik az A-vitamin, ami rendkívül jó hatással van a 
szervezetre. Ez a zsírban oldódó vitamin fontos a jó látás és az egészséges 
nyálkahártyák egészsége szempontjából. 

Közismerten magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, ami remek immun-
rendszer erősítő és a daganatos betegségek megelőzésében is segíthet. 
Emellett a tökmagolaj magas omega-3 zsírsav tartalmáról sem szabad meg-
feledkeznünk, ami a keringési rendszer egészsége szempontjából szintén 
nagyon fontos

A sütőtök termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert, 
így könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás, meg-
hűléses megbetegedéseket.

A sütőtökben lévő rostok segítik az emésztést. A kálium pedig szervezetünk 
folyadék háztartásának szabályozásában játszik szerepet. A sütőtök termés 
húsának kalóriatartalma alacsony, vitaminban gazdag és egészséges.

  A sütőtök a hidegebb hónapok kedvelt étele. Számtalan variációban fel-

használható, és fogyasztható ugyanúgy főtételként, mint nassolni valóként. 
Ráadásul nem csak finom, de a benne lévő vitaminoknak és ásványi anyagok-
nak köszönhetően az egészségre és a külsőre is jótékonyan hat.

Nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leve-
seket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöld-
ségből.

Ez a megfelelő időszak, ha friss sütőtököt szeretnénk, úgyhogy használ-
juk ki!

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!

Kovács Imre Máté (Homoki) 
élt:  70 évet

Molnár Józsefné         sz: Somogyi 
Borbála Mária élt: 84 évet

Kettner Sándor élt: 70 évet
Dercsényi Ákos élt: 50 évet
Takács Lászlóné 
sz: Janiga Magdolna élt: 60 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2022. november 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.

Késő őszi vitaminbomba a sütőtök



26. 2022. december JHN Közérdekű közlemény

A projekt fő célkitűzés volt a gyermekeket sújtó nélkülözés csökkentése, a szegény családokban élő gyermekek fokozott támogatása, szocializá-
ciójuk erősítése.
A Gyerekesély program a járás minden településen élményt nyújtó szabadidős programokkal, nyári napközikkel, táborokkal járult hozzá a gyer-
mekek jövőbeni esélyének javításához. A nyári napközikben nyaranta 190, többségében alsó tagozatos gyermek vett részt. A rászoruló családok 
közül 300 fő részére tudtunk egy-egy egész hetes nyaralást biztosítani a Balatonnál. A járás települései között 2 alkalommal került megszervezés-
re a Vándortábor, amiben 87 fő gyermek vett részt. Az óvodás és kisiskolás korosztály számára 2022 nyarán Egészséges Életmód tábort szer-
veztünk, a szülők körében is nagy sikert aratva. 2022 őszén a járás 3 általános iskolája számára bentlakásos, 5 napos, Környezetvédelmi és Élet-
mód tábort valósítottunk meg Mórahalmon.
A fiatalok hasznos szabadidőtöltését és közösségépítését szolgáló Szociokulturális nevelés program keretében sport tevékenység, vetélkedők és 
közösségépítő játékok kerültek megszervezésre, ami a projekt ideje alatt közel 500 alkalmat jelentett.
A Gyerekesély program a hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott segítséget az iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztésekkel a 
továbbtanulási arányuk növeléséhez.
Hátránykompenzáló, felzárkóztató programunkon közel 150 fő gyermek kapott egyéni tanulását segítő foglalkozást. A Gyakorlati élet szakkörök 
keretében az iskolákban nem tanított, a mindennapi élethez szükséges praktikus ismereteket sajátíthattak el a gyerekek. Tanévenként 70-80 gyer-
mek vett részt a 7 alkalmas foglalkozás sorozaton a járás 5 általános iskolájában.
A Gyermekesély program pályaválasztási programjaival hozzájárult a tudatos pályaválasztáshoz, ezáltal ahhoz is, hogy csökkenjen az iskolai 
lemorzsolódás. A járás minden 7. osztályos tanulójának 5 éven keresztül biztosítottuk a „Szakmapróba napok” keretében megvalósított gyárláto-
gatásokat. Ezen kívül a 7. és 8. osztályosok számára évente Pályaválasztási napot szerveztünk 8-8 környékbeli középiskola bemutatkozásával.
A kockázati tényezők felismerését, kiküszöbölését, a devianciák csökkentését komplex segítségnyújtással, prevenciós és egészségtudatos élet-
módot népszerűsítő programokkal segítette a projekt.
A gyermekek koragyerekkori fejlődését segítő programok szervezésével, szülő klubokkal és játszóházakkal, valamint előadásokkal sikerült segíte-
ni a családok szocializációját. A járás 5 településén összesen közel 200 fő gyermek és szülő vett részt a programokon. A 3-6 éves korosztály szá-
mára az óvodákban egyéni és csoportos fejlesztést biztosítottunk 119 gyermek számára. Minden járási óvodában további 4 programelemet biz-
tosított a projekt: FarmOvi program, KézmoShow, FogmoShow és Egészéges táplálkozás. A programokon több, mint 1000 gyermek vett részt.
Az iskolai korosztály számára 4 prevenciós programot szerveztünk az egészséges életmód, szexuális felvilágosítás, önismeret és a személyi higi-
éné témaköreiben. Az 5 év alatt, a járás minden felső tagozatos általános iskolás tanulója részt vett a programokon.
A középiskolások prevenciója keretében 10 Drogprevenciós előadást szerveztünk közel 700 gyermek részére.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok megerősítéseként ingyenes jogi tanácsadást és pszichológiai tanácsadást biztosított a projekt. Az 
ingyenes jogi tanácsadást igénybe vevők száma 350 fő, az ingyenes pszichológiai tanácsadáson résztvevők száma 330 fő volt.
Jánoshalmán a szegregátumban üzemeltetett Közösségi Ház biztosította a környék lakóinak a találkozási lehetőséget, helyet adott kisebb közös-
ségek rendszeres programjaihoz, segítette a megfelelő információkhoz való hozzáférést, ezáltal komplex szociális funkciót töltött be a helyben élők 
részére. Lehetőséget biztosított az ellátási terület infrastrukturális ellátottságából és az ott élők szegénységéből fakadó szükségleteik kielégítésé-
re, mint a helybe vitt egészségügyi szűrések, mosás, tisztálkodás, varrás, főzés stb. A Közösségi Ház rendszeres látogatóinak száma 202 fő volt.
Szakmai műhelyek, képzések (7 képzés) segítették a pedagógusok módszertani tudásának célirányos fejlesztését.
A projekt segítségével létrehozott Krízisalap a pandémia időszakában laptopokkal segítette az online oktatás megvalósítását és egyszerhasznála-
tos ételtartókkal a gyerekétkeztetés higiénikus biztosítását, valamint maszkokkal a fertőzés terjedésének megakadályozását.

Az öt éves program alatt a projekt 22 új munkahelyet teremtett. A szociális-, pedagógiai-, kulturális-, egészségügyi ellátórendszerek intézményeinek 
és munkatársainak folyamatos együttműködése, valamint a Gyerekesély Bizottság szakmai felügyelete segítette a komplex cél elérését.
A hátránykompenzáló szolgáltatásokkal megvalósulhatott a gyerekek helyben, a fejlődés szempontjából optimális időben történő fejlesztése. 

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.10.02.
A projekt megvalósulásának záró időpontja: 2022.12.29.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mint konzorciumi 
partner az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” elnevezésű projekt keretében 500,00 millió forint 100%-os 
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. A szakmai program a Jánoshalmi járásban valósult meg.

Sajtóközlemény

INTEGRÁLT TÉRSÉGI GYERMEKPROGRAMOK – JÁNOSHALMI JÁRÁS
„EGYÜTT KÖNNYEBB”

2022/12/29
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November 5. 
U-19 mérkőzés

JFC-Mélykút 0:5 (0:2)
Szabó Kornél edző:- Ellenfelünk jobb csapat. 

November 6
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

JFC-Kiskunfélegyháza 0:1 (0:1)
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Nagyon sajná-
lom,amiért  fiatal játékosaink az első játékrész-
ben megilletődötten-az ellenfelet túlságosan 
tisztelve- játszottak. A szünet után viszont kiüt-
között az erőnlétbeli fölényünk. Ezt azonban 
nem sikerült gólra váltani.

November 13
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Kalocsa-JFC  1:0 (0:0)
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Az első félidő-
ben nyomasztó fölényünk ellenére nem tudtunk 
a kapuba találni. Szünet után büntetett az élet: 
egy szerencsés góllal megszerezte a Kalocsa 
a vezetést. Csapatunk továbbra sem tudott gólt 
szerezni! Nagyon kellemetlen vereség!

U-19 es mérkőzés
Dunagyöngye Szeremle-JFC 3:2 ( 2:1)

Szabó Kornél edző:- Kár volt ezért a veresé-
gért. A helyzeteinket be kell rúgni!

November 20
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés
JFC-TiszakécskeII 4:1 (2:1)

Gólszerzőink: Stojanovic Milos , Lengyel Sza-

bolcs,Szabó Szilárd, Gáspár Adrián
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Az  első félidő-
ben ellenfelünk jól játszott, a labdát is többet 
birtokolta . Szünet után játékosaim erőnléte 
felőrölte a kécskei ellenállást,és csak a győze-
lem aránya volt kérdéses. Mindenesetre egy jó 
csapatot győztünk le. Gratulálok az egész csa-
patnak.

Ezzel a győzelemmel  fiatal együttesünk a 
második helyen zárta az őszi szezont. Ha 
figyelembe vesszük, hogy meghatározó játé-
kosok estek ki sérülés következtében a sze-
zon folyamán, nagyon szép ez az eredmény. 
Gratuláció és elismerés illeti a fiúkat. Most a 
megérdemelt téli pihenő következik.
Utánpótlás csapataink még formálódnak, 
remélhetőleg szebb tavaszt produkálnak majd.

Horváth Mihály  elnök

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
2022. december 24-én (szombat) 1000 – 1300

2022. december 25-én (vasárnap) ZÁRVA
2022. december 26-án (hétfő) ZÁRVA
2022. december 27-én (kedd) 1000 – 2100

2022. december 28-án (szerda) 1000 – 2100 

2022. december 29-én (csütörtök) 1000 – 2100

2022. december 30-én (péntek) 1000 – 2100

2022. december 31-én (szombat) 1000 – 1900

2023. január 1 –5-ig ZÁRVA

Nyitás 2021. január 6-án, pénteken 1000

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  
 BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

GÁLA ÉTTEREM CSAPATA 

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek : 

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

http://www.peze.hu

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt 

Földtulajdonosokat, hogy a

 földbérleti díj terményben  
készpénzben történő kifizetése 

2022. december 5-től  december 9-ig tart.
December 5 – 8-ig: 800–1200

                          1300–1500   

December 9-én pénteken: 800–1200

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

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

A Jánoshalmi FC novemberi tudósítása

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság közvetlen 
hivószáma:  06-77/401-070



28. 2022. december JHN Kkhalasi Alapfokú Művészeti Iskola hírei 

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.

Fagyasztott hasábburgonya 835,– Ft/1 kg 
Dolcezza Cappuccino   199,- Ft/100g 1.990,-F t /kg
CBA Piros gyümölcsös müzliszelet  65,– Ft/250g 3.250,– Ft/kg
Detki darált háztartási keksz 399,– Ft/500g 798,– Ft/kg
Detki 200-gr-os háztartási keksz 249.- Ft/db  199,– Ft 995,– Ft/kg 
SZOBI Narancsital 0.2 liter 99,– Ft/db 495,– Ft/kg
CBA Piros pudingpor 40 gr  49,– Ft/db 1.225,– Ft/kg
Balogh Tészta (Spagetti és Orsó) 835,– Ft/kg 

Mikulás csomag készítés már 300,-Ft-tól
Óriási Szaloncukor vásár.

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Házasságot kötött:
2022. október hónapban

November hónapban született:

Térjen be hozzánk!

Papp Kornélia Edit és Horváth Tibor

Pataki Csongor an: Szabó Tünde
Deák Lilla an.: Balogh Anikó

Zsöllér Bence an.: Csáki Mónika

Fenyvesi Flórián an.: Szabó Bettina
Hrovatin Anna Lilla an.: Horváth Anikó

Tóth Gréta an: Rendek Szilvia

Ifjú művész növendékeink sikerei

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola 
büszke növendékére, Szilágyi Gergelyre, aki 
első gitárosként képviselte intézményünket 
zenei versenyen.

A 23. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválon 
korosztályának első helyezettje lett!

Szeretettel gratulálunk Gergőnek és felkészí-
tő tanárának, Schwarzenberger Simonnak!

További eredményes közös munkát kívá-
nunk!

XIX. alkalommal rendezték meg Kalocsán a 
Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozóját, 
melyen a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Isko-
la Jánoshalmi Telephelyén zongora szakon tanu-
ló Papp Sarolta is részt vett.

A versenyen 5 korcsoportban közel 100 zon-
gorista mutatta be hangszeres tudását a három 
tagú szakmai zsűri előtt. 

Papp Sarolta első versenyén a legmagasabb 
elismerést érdemelte ki.

Zongorajátékát a zsűri KIEMELT NÍVÓDÍJ-
JAL értékelte.

Gratulálunk Sacinak és tanárának Juhászné 
Zelei Judit művésztanárnak a magas színvonalú 
felkészítő munkáért!

További sikereket kívánunk mindkettőjüknek!


