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A magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk, amely 
1956. október 23-án kezdődött. Ez az ünnep magába sűríti mindazt, amit a 
magyarság kívánt, amire vágyott, amit magának követelt. Ez az ünnep jel-
kép és tanítás. Jelképe a hősiességnek és tanítás arról a nemzeti egység-
ről, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között szüle-
tett meg. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat az 1956-os forradalom emlékére 
szervezett megemlékezésen az ünnepi szentmisét követően Polgármeste-
ri Hivatal előtt Czeller Zoltán polgármester emlékezett meg az 1956-os for-
radalom jánoshalmi eseményeire. 

Ezt követően Szobonya-család, az önkormányzat, az intézmények, a 
pártok, a civil szervezetek képviselői és magánszemélyek helyezték el a 
megemlékezés koszorúit Dr. Szobonya Zoltán emléktáblájánál, majd, az 
56-os emlékműnél. 

A megemlékezés következő helyszíne Mindszenty József emléktáblájá-
nál volt. A Plébánia előtt Monsinor Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok, 

bírósági helynök emlékezett meg Mindszenty József bíborosról, az egyház 
és a Rákosi diktatúra közötti konfliktusról. Ezt követően a résztvevők elhe-
lyezték el a kegyelet koszorúit az emléktáblájánál

A megemlékezések sora az Imre Zoltán Művelődési Központban foly-
tatódott. 

A  Himnusz közös eléneklése után Czeller Zoltán polgármester külön 
tisztelettel, virággal köszöntötte Kiss Jánosné Szobonya Csillát, Jánoshal-
ma mártírhalált halt egykori jegyzőjének, Dr. Szobonya Zoltánnak a lányát 
és férjét, akik a család képviseletében részt vettek a megemlékezésen. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Szobonya Zoltán 
emléklapot adományozott 3 jánoshalmi lakosnak, megbecsülése és együtt-
érzése jeléül a diktatúrák alatt elszenvedett üldöztetésért. Horváth Gellért 
és Farkas Vencel október 19-én otthonában vette át Czeller Zoltán pol-
gármester úrtól a Dr. Szobonya Zoltán Emléklapot. A harmadik kitüntetett, 
Dobos Lénárd az ünnepség keretén kapta meg az elismerést, akinek lánya 
Dobos Éva vette át az emléklapot.

Ezt követően városi elismerések átadása következett. Erről a 3. olda-
lunk számolunk be. 

A megemlékezés legmegindítóbb része következett. A Dr. Szobonya 
Zoltánról szóló dokumentumfilm levetítése előtt Kiss Jánosné Szobonya 
Csilla osztotta meg a jelenlévőkkel a kislányként megtapasztaltakat, vala-
mint az 1956-os jánoshalmi események máig ható jelentőségével kapcso-
latos gondolatait.

Ezt követően a résztvevők megtekintették a korabeli dokumentumok fel-
idézésével, megjelentetésével, a család visszaemlékezése alapján készült 
Dr. Szobonya Zoltán című dokumentumfilmet. 

Az ünnepi megemlékezések sora a Szózat hangjaival zárult.
Kép és szöveg: ikor

Megemlékezés az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 62. évfordulóján

kerül megrendezésre a jánoshalmi Római Katolikus Plébánia és a 
Verbita rend közös szervezésében.
Mottó: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyé-
tek velük!” (Mt 7, 12)
A programok a plébánia kápolnájában lesznek. (bejárat a Molnár J. 
u. felől.) Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ezenkívül lesznek programok az iskolákban, szociális intézmények-
ben, utcákon, tereken.
November 8. csütörtök:
 17:00- Missziós rózsafüzér imádság (alatta gyónási lehetőség)
 18:00- Nyitó Szentmise
 19:00- Arnoldus család bemutatkozása- előadás 
November 9. péntek: 
 08:30- 10:00- Utcai evangelizáció
 17:00- Szentségimádás (alatta gyónási lehetőség)
 18:00- Szentmise
 19:00- Előadás: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek,
     ti is tegyétek velük!” (Mt 7, 12) 
November 10. Szombat: 

17:00- Szentségimádás (alatta gyónási lehetőség)
18:00- Szentmise 
19:00- Arnoldus Koncert és tanúságtétel 

November 11. Vasárnap: 
08:00- Szentmise, és előadás. Kunfehértó
08:30- Szentmise, és előadás Borota
09:00- Szentmise, jánoshalmi Szent Anna templom 
10:00- Záró Szentmise, jánoshalmi Szent Anna templom 

Sándor atya plébános

„Verbita Missziós Hétvége 
november 8 – 11.”

Emlékezés az aradi vértanúkra

Október 6-án az esti órákban az Állomásparkban lévő Országzászló emlékműnél koszorúzással kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
legtragikusabb eseményére történő megemlékezés. Az Önkormányzat, az intézmények, pártok és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés virága-
it és gyújtottak mécseseket a mártír halált halt tábornokok emlékére. Az ünnepség ezt követően az Imre Zoltán Művelődési Központban folytatódott, ahol 
a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai ünnepi műsorával folytatódott. Erről a 8. oldalon számolunk be.
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A jánoshalmi könyvtár a hagyományokhoz híven, ebben az évben 
is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz, melynek célja, hogy 
országszerte ráirányítsa a figyelmet a könyvtárakra és a könyvtári szol-
gáltatásokra. 

Ezen a héten a város óvodásai és kisiskolásai rendhagyó könyvtári fog-
lalkozásra érkeztek a városi könyvtárba. A kíváncsi, érdeklődő kisgyerme-
kekkel beszélgettünk a könyvtárról, meséltünk, verseltünk, színeztünk, csa-
ládfát állítottunk, és jutott idő a könyvek, újságok nézegetésére és olvas-

gatásra is. 
Szombaton könyvjelzőt készíthettek, társasjátékozhattak és rejtvényt is 

fejthettek a könyvtárba látogatók.
Bízom benne, hogy a sok érdeklődő kisgyermek közül többen is könyv-

tárunk olvasói lesznek! Könyvtárunk barátságos környezetben, folyama-
tosan új könyvekkel, folyóiratokkal  várja  régi és új olvasóit, gyermeke-
ket és felnőtteket!  

Szabó Andrea

Városi önkormányzatunk szervezésében 
szeptember 10. és 15. között került sor az 
ötödik képzőművészeti táborra. Tekintettel 
arra, hogy a Jánoshalmi Művésztelepen 
építkezési munkálatok zajlottak – az épület 
hátsó helyiségei kerültek felújításra, amely 
most még jobb lehetőségeket biztosít a kép-
zőművészeti munkához – a tábor a volt diá-
kotthon épületében került megrendezésre.

Önkormányzatunk pályázati forrásból 
valósította meg a fejlesztéseket, és ugyan-
úgy, az idei tábor szervezésének költsé-
geit is.

A táborban kilenc kiváló festőművész vett 
részt, név szerint Ásztai Csaba Pomázról, 
Bardócz Lajos Berkenyéről, Csernik Atti-
la Topolyáról, Kopócsy Judit Budapestről, Kostov Ilija Belgrádból, 
Miladinovic Pavle Pozsarevácról, Nemes István Somogyfajszról, 
Radojevic Dobrivoje – Maso Belgrádból és Zsáki István Topolyáról.

Mint korábban is, a tábor kiváló hangulata nagyon eredményes 

munkát hozott, nagyszerű alkotások születtek, amelyek bemutatás-
ra kerültek kiállítás keretében, melynek megnyitója a Jánoshalmi 
Szüreti Napok egyik programjaként szerepelt. A kiállítás képei meg-
tekinthetőek a Művésztelep facebook oldalán. 

Az ötödik Jánoshalmi képzőművészeti tábor

Országos Könyvtári Napok 2018 
az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban

MEGHÍVÓ
CENTENÁRIUMI MEGEMLÉKEZÉSRE

100 ÉVE 

1918. 11. 11-én 5 óra 12 perc és 5 óra 20perc között került alá-
írásra a szövetséges államok és Németország között az a fegy-
verszüneti egyezmény, melynek értelmében a  fegyvernyugvás a 
nyugati fronton 11 órakor életbe lépett, vagyis a „tizenegyedik 
hónap tizenegyedik napjának tizenegyedik órájában”. 11 óra 
után a szemben álló hadseregek beszüntették a harci cselekmé-
nyeket és visszavonultak a frontvonalakról 

Jánoshalma  Városi Önkormányzat
és a szervező

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület
A CENTENÁRIUMI MEGEMLÉKEZÉSRE

A „HŐSI EMLÉKMŰNÉL” 
2018. 11. 11-én 11,00-kor 

TISZTELETTEL VÁR MINDENKIT

Az 1993-ban, vagy régebben megváltott, de azóta 
újra ki nem váltott sírhelyek lejárnak. Aki igényt tart 
továbbra is a sírhelyre, szíveskedjék a plébánia irodá-
jában újra váltani. A ki nem váltott sírhelyek újra elad-
hatóvá válnak. A lejárt sírokon emlékeztető cédulák 
lesznek. Ezt a cédulát kérjük, hogy hozzák magukkal 
az újra váltáshoz.

Sírhelyek újra 
váltása
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Kaszárnyafutás

Szentes László, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetség elnö-
ke és dr. Varga Attila Ferenc ezredes a Honvédelmi Minisztérium Védelmi 
Igazgatási Főosztály vezetője, felkérték Czeller Zoltánt, Jánoshalma pol-
gármesterét, hogy városunk vegyen részt a 2018. október 05-06-án meg-
rendezésre került „Kaszárnyafutás” elnevezésű programban. A rendezvény 
szorosan kötődött a 170 évvel ezelőtt megalakult Magyar Honvédség törté-
netéhez, illetőleg az október 6-i eseményekhez.

A rendezvény lehetőséget teremtett a jánoshalmi diákoknak, minden 
lakosnak, hogy kísérjék a honvédség futóit, a város határain belül együtt 
fussanak velük, valamint az eseményekhez kötődő ünnepi megemlékezés-
re is sor került.

A futók Kunfehértó irányából érkeztek Jánoshalma határához, pontban 
2018. október 5-én, 13óra 10 perckor. A város parkjában elhelyezkedő 
Magyar Hősi Emlékműhöz 13 óra 30-kor értek, ahol Czeller Zoltán köszön-
tötte a futókat, felkötötte városunk zászlószalagját. A Megyei Védelmi 
Bizottság részéről Murár Zoltán alezredes megemlékezése, és az emlékmű 
megkoszorúzása következett. A jánoshalmi futókat Csapóné Sarok Enikő, 
Puskás Krisztina, és Komáromi Róbert pedagógusok vezetésével a város 
mindkét általános iskolájának tanulói, a járási és az önkormányzati hivata-
lok munkatársai alkották. A Hunyadi iskola 4. osztályos tanulói katona-da-
lok éneklésével színesítették a programot.

Ezt követően a futók Csávoly irányába folytatták az útjukat.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése ebben az évben is 
emléknap keretében emlékezett meg dr. Szobonya Zoltán halálának évfor-
dulójára. Városunk küldöttsége, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, 
Czeller Zoltán polgármester, és Csizovszki László önkormányzati képvise-
lő koszorút helyezett el a kecskeméti dr. Szobonya Zoltán utcánál felállított 
emlékkőnél, és a büntetés végrehajtási intézet falán elhelyezett emléktáb-
lánál. A mártír halálának 60. évfordulója alkalmából Rideg László a Köz-
gyűlés elnöke, Dr. Szobonya Zoltán Emléklapot adományozott Farkas Ven-
cel, Horváth Gellért, és Dobos Lénárd jánoshalmi lakosoknak megbecsü-
lése és együttérzése jeléül a diktatúrák alatt elszenvedett üldöztetésért. 

Az Emléklapot 2018.október 19-én Czeller Zoltán, Jánoshalma Város 
polgármestere adta át otthonukban Farkas Vencel, és Horváth Gellért díja-
zottaknak, a Dobos Lénárdnak szóló elismerést a jánoshalmi október 23-i 
megemlékezés keretében lánya, Dobos Éva vette át polgármester úrtól, 
és Szobonya Csillától. 

C. Z. b. s. és facebok.com

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen két városi elismerés átadására  került 
sor. 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2018-ban János-
halma Város Sportjáért kitüntető címmel ismerte el id. Haász 
László munkásságát.
A Haász család 1983 nyarán költözött Jánoshalmára. Id. Haász László a Sportcsar-
nok igazgatója és a Spartacus SE labdarúgó edzője volt 1986-ig. Ekkor áthelyezés-
sel az FM. jánoshalmi Mezőgazdasági Szakiskolába került, testnevelő tanárként a 
nyugdíjazásig, 2009-ig ott dolgozott. Közben több környező településen volt labda-
rúgó edző: Mélykúton, Kunbaján, Kelebián. Megalakította az iskolában a jánoshalmi 
Természetbarát és Szabadidősport Egyesületet, a JÁTESZ-t, természetjáró, erőeme-
lő (fekvenyomó), íjász és asztalitenisz szakosztállyal.
1991-ben a Bács Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség elnökének választották, 
azóta is betölti ezt a funkciót. 15 éve szervezi a megyei települések közszolgálati 
dolgozóinak szabadidősport napját. 
Versenyzőivel kiválóan szerepelt az országos Diákolimpia döntőiben, az erőemelő 
magyar bajnokságok döntőiben, és a nemzetközi versenyeken, a Világ és Európa 
Bajnokságokon. A JÁTESZ háromszor nyerte meg a fekvenyomó Magyar Kupát. Ki-
válóan szerepeltek az íjász versenyeken is. A Természetjáróknak minden hónapban 
„Nordic-Walking” túrát szervez.
Munkájáért eddig több kitüntetést kapott például: Magyar Szabadidősport Szövetség 
kiváló munkáért díjat, Bács Kiskun Megyei Sportdíjat (2008. október 23.) és Erőeme-
lő Szövetség kiváló edző díjat.

A kitüntetést id. Haász László vette át

Czeller Zoltán polgármester 25 év Jánoshalma Városért 
Emlékplakettet adományozott az AGROPRODUKT Növényter-
mesztő és Értékesítő Kft-nek.

1993. szeptember 6-án alakult meg jogelőd nélkül, a Petőfi Mezőgazdasági Termelő 
Szövetkezet magas színvonalú növénytermesztési tevékenységének szükségszerű 
folytatójaként.
A társaságot alapító magánszemélyek mindannyian a növénytermesztési tevé-
kenységet folytató szakemberek közül kerültek ki - Farkas András mezőgazdasági 
mérnök, növényvédelmi szakmérnök - vezetésével. Az AGROPRUDKT Kft. alapte-
vékenysége a megalakulásakor szántóföldi növénytermesztés volt, mely kiegészült 
növénytermesztési szolgáltatással. Az eredményes gazdálkodás következtében 
tevékenységi körét folyamatosan bővítette állattenyésztési és takarmánygyártási 
tevékenységi körrel. A társaság megalakulásakor 39 főt foglalkoztatott, viszont az 
elmúlt 20 év óta Jánoshalma egyik legnagyobb foglalkoztatója, teljes munkaidőben 
jelenleg 128 fő dolgozik.
A Kft. 25 éves működése alatt a termelésben elért eredményeket díjazó kitüntetés-
ben részesült, ügyvezetője pedig a több évtizedes szakmai munkáját elismerő kitün-
tetések birtokosa.
Az AGROPORDUKT Kft. rendszeresen támogatja a város rendezvényeit.

Az elismerést Farkas András ügyvezető vette át. 

Kép és szöveg: b. s.

Jánoshalma Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a 
tulajdonában lévő jánoshalmi 1550 hrsz-ú, természetben Jánoshalma 
Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan (volt könyvtár), valamint a jánoshalmi 2420 
hrsz-ú, természetben Jánoshalma Petőfi u. 35. sz. alatti ingatlan (volt 
Petőfi utcai óvoda) versenytárgyalás keretében történő értékesítésére. 
Az ingatlanokra külön-külön, vagy egyben is lehet ajánlatot tenni.

A pályázati kiírás 2018. november 8-tól megtekinthető Jánoshalma 
város honlapján (www. janoshalma.hu), ill. Jánoshalmi Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási Osztályán.

Elérhetőség:
Tel.: 06-77/501-001/123, vagy 124 mellék, 
       +36304866471.  

E-mail: kaszibasanyi@janoshalma.hu

Pályázati jelentkezési lapot 2018. november 8. után a Jánoshalmi Pol-
gármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán lehet átvenni, vagy a 
város honlapjáról le lehet tölteni (www.janoshalma.hu)

Az ingatlanok megtekintése előzetes egyeztetés után lehetséges. Idő-
pontot egyeztetni a fenti elérhetőségek valamelyikén lehet. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Önkormányzati 
ingatlanok értékesítése

 versenytárgyalás keretében

Elismerések az ünnep alkalmából

Megemlékezés és elismerések Dr. Szobonya 
Zoltán kivégzésének 60. évfordulója alkalmából

mailto:kaszibasanyi@janoshalma.hu
http://www.janoshalma.hu
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Ülésezett Jánoshalmán a 
Járási Helyi Védelmi Bizottság 

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottságnak legfontosabb feladata 
a jánoshalmi járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi fel-
készítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. A 
HVB munkacsoportokba tagokat delegálnak a járás településeinek önkor-
mányzatai, a munkában részt vesznek a Jánoshalmi Járási Hivatal munka-
társai. A tagok felkészítése évente megtörténik. 

2018. október 17-én délután tartotta őszi ülését a Jánoshalma Járási 
Helyi Védelmi Bizottság. 

Az ülésen beszámoló hangzott el a Helyi Védelmi Bizottság két ülése 
között történt, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, beszámol-
tak a katasztrófa védelem területén végzett ez évi feladatokról és tájékoz-
tattak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről. Tájékoztatót tartottak 
a vízelvezető rendszerek állapotáról, a térséget érintő migrációs folyama-
tokról, a járás közbiztonsági helyzetéről valamint a járás humán és állat 
egészségügyi helyzetéről.  

A HVB ülésén részt vett a tagok mindegyike, jelen volt a térség polgár-
mestereinek többsége, fontos napirendek megtárgyalására került sor, a 
tanácskozás eredményes volt.  

A Bizottság három munkacsoportja, Honvédelmi, Katasztrófavédelmi és 
Vezetést támogató Munkacsoport tagjai számára 2018. november hónap 
során oktatást tartanak. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
Jánoshalma Járási  

Helyi Védelmi Bizottság elnöke 

A Járási Hivatal  hírei

Online vásárlás esetén számos olyan fogyasztói panasszal találkozunk, 
mely szerint:

 ¾ nem küldték el az előre kifizetett terméket,
 ¾ nem lehetett élni az elállási joggal,
 ¾ nem fogadták el a minőségi panaszt sem,
 ¾ utóbb már nem is elérhető az eladó, így azt se tudja, kinek küldje visz-
sza a terméket, vagy kinél reklamáljon.

Sok esetben nem derül ki (ha nem nézünk utána alaposabban, vagy 
nem vagyunk elég körültekintőek), hogy egy magánszemély hirdet vagy 
egy webshop. Ne csak az árat nézzük, hanem a garanciákat és a jogsza-
bályi környezetet is! A közösségi média felületein ugyanis mind magánsze-
mélyek, mind vállalkozások hirdetnek, ahogy például a különböző közös-
ségi piactereken is.

Fontos tudni, hogy ha magánszemélytől vásárolunk: ott elsődleges a 
bizalom, ugyanis, ha nem tetszik a termék, akkor nem élhetünk elállási 
jogunkkal. Ha hibás a termék, önkéntes teljesítés hiányában csak polgá-
ri peres úton kaphatjuk vissza a vételárat, békéltető testülethez nem for-
dulhatunk.

Mi az előnyösebb?
Jogi garanciákat tekintve mindenképpen az, ha vállalkozástól vásárol-

juk a terméket és nem magánszemélytől, hiszen így fordulhatunk később 

a békéltető testületekhez is vitás ügyünk kapcsán, ráadásul élhetünk a 14 
napos indoklás nélküli elállási jogunkkal is, ha nem tetszik a termék.

Olyan webshopot keressünk, aminek van honlapja is és nem csak egy-
egy hirdetést látunk a nevében. A honlapon ugyanis a kereskedő adatai 
elérhetőek, tehát fogunk tudni, hogy kitől vásárolunk.

A honlapon található ÁSZF (Általános Szerződési Feltétel vagy Üzlet-
szabályzat), aminek mindenképpen tartalmaznia kell, hogy:

- 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a vásárlástól, 
- a termék visszaküldésének módját,
- a vételár visszafizetésének határidejét,
- a kiszállítási feltételeket,
- a hibabejelentés helyét,
- a fogyasztói panasz kezelés módját,
- online vitarendezés módját, az online vitarendezési platform elérhe-

tőségét.
Összefoglalva: legyünk körültekintőek, a vásárlás és fizetés előtt olvas-

suk el az eladó Általános Szerződési Feltételeit! Ha gondunk van, az abban 
megjelölt módon járjunk el, ha ennek ellenére nem oldódik meg a pana-
szunk, fordulhatunk békéltető testülethez fogyasztói jogvitánkban vagy 
intézhetjük online vitarendezési fórumon az ügyünket.

(Forrás: Mindennapi Fogyasztóvédelem 2018/3.)

FELHÍVÁS
Álláskeresők és fiatalok 
vállalkozóvá válásának 

ösztönzése
Lehetőség az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatásos 

támogatás igénybevételére:
30 év felettiek részére a GINOP 5.1.10-17 - Álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatása,
18-30 év közötti fiatalok részére a GINOP 5.2.7-17 Fiatalok vállalkozóvá 

válásának támogatása programokban. 

Mindkét támogatás esetében minimum 3.000.000,- forint, maximum 
5.000.000,- forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A fenti két program előfeltétele, hogy a bevonandó személy regisztrált álláske-
reső legyen, a 18-25 év közötti fiatal az Ifjúsági Garancia Program regisztrált ala-
nya legyen, valamint a GINOP 5.1.9-17 program keretében megvalósuló, a vállal-
kozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban elvégzett képzési tanúsítvány-
nyal és jóváhagyott üzleti tervvel rendelkezzen. Ezt a két programot a Dél-Alföldi 
Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület valósítja meg, melyről  Dill-
mann Dénes (tel.: 20/268-4485) tud bővebb felvilágosítást nyújtani.  

A programok felhívásai az alábbi oldalakon érhetőek el.
GINOP 5.1.9-17:   https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fia-
talok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1
GINOP 5.1.10-17: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-17-llskeresk-vl-
lalkozv-vlsnak-tmogatsa-1
GINOP 5.2.7-17: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-17-fiatalok-vllal-
kozv-vlsnak-tmogatsa-1

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 43 fő vég-
zős tanulója 2018. október 13-án a Jánoshalmi Járási Hivatalba és a Kor-
mányablakba látogatott. 

 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető fogadta a fiatalokat és a 
hivatal munkájáról készült diák levetítésével tájékoztatta őket a Járási Hiva-
tal munkájáról, a fontosabb ellátott feladatokról. 

Elmondta, hogy 2013. január 1-től kezdték meg munkát, amely idő eltelte 
óta az ellátott feladatok száma folyamatosan emelkedett. A kollégák mun-
kájukkal Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém és Kéleshalom lakosait szol-
gálják elsősorban, de a Kormányablak az egész ország területéről, eseten-
ként külföldről is fogad ügyfeleket. 

A Kormányablakban Raffai Julianna osztályvezető asszony tájékoztat-
ta a gyerekeket.  

A fiatalok érdeklődéssel hallgatták az elmondottakat, megismerkedhet-
tek a sorszámhúzással, láthatták hogyan szólítják az ügyfeleket, fényké-
peznek, melyik ablaknál milyen feladatokat végeznek az ügyintézők.

A járási hivatalban előzetes időpont egyeztetés után rendszeresen szí-
vesen fogadunk diák csoportokat és nyári gyakorlatos diákokat.  

Jánoshalma, 2018-10-15.
 Bodroginé dr. Mikó Zsu-

zsanna hivatalvezető 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

A Jánoshalmi Járási Hivatal rendszeresen és 
szívesen fogad gyermek csoportokat  Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ 
ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya, Foglal-
koztatási Osztálya, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 2018. 
november 10. napján szombaton pénteki ügyfélfogadási rend 
szerint fogadja az ügyfeleket.  

Tisztelettel: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

hivatalvezető sk.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.10. 24.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Farkas és Társa Betéti Társaság Németország megegyezés szerint

Autófényező Szakmunkásképző, szakiskola,  
szakközépiskola Farkas és Társa Betéti Társaság Baja megegyezés szerint

Tehergépkocsi-vezető,  
kamionsofőr C+E kategória

Általános iskola, Szakmunkásképző, 
szakközépiskola Foresta-98 Kft. Soltvadkert + vidék megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző, szakiskola Palkó Rita egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola Palkó Rita egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Esztergályos Szakiskola, Szakmunkásképző Univermetál Plusz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Kiskunhalas 210.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású  
(Galvánüzemi betanított munkás)

Általános iskola, szakmunkásképző,  
szakközépiskola Villanymotor Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint
Bor címkéző és palackozó segédmunkás Általános iskola Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  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

Mire figyeljünk online vásárlás esetén?

tel:202684485
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-17-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-17-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-17-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-17-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa-1
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A környezettudatosság az egyes személyek vagy a társada-
lom valamely szegmensének a bioszféra állapotával és az embe-
ri populáció környezetével kapcsolatos tájékozottságát, érzékeny-
ségét és tudatos felelősségvállalását kifejező fogalom./ Wikipédia /

Beszélgető társam Andris József a BÁCSGÉPKER Kereskedel-
mi és Vállalkozási Kft ügyvezetője.

 —Beszerelő műhelyüket Kiskunhalas felől érkezve János-
halma előtt 5-600 méterrel balról találhatjuk meg. Milyen 
ügyben fordulhatunk Önökhöz?
 — Andris József: A mi cégünk tematikusan foglalkozik a korom-
szemcsék, levegőben szálló részecskék csökkentéséhez kap-
csolódó tevékenységekkel. Az autók, motorkerékpárok, trakto-
rok, egyéb belső égésű motorok a  szénmonoxid, szénhidrogé-
nek, korom (részecske szennyezés) billió tonnáit juttatják a leve-
gőbe A kibocsátott füstben található gázok értékeit mérjük, kör-
nyezetvédelmi vizsgálat formájában. Ha a motorokat jó műsza-
ki állapotban működtetjük, akkor már tettünk valamit a környe-
zetünkért.
Foglalkozunk autógáz alkatrészek nagykereskedelmével, több 
tízezer berendezést adtunk el, amit aztán más szervizek építet-
tek be az autókba...
 —Ön szerint kevésbé szennyezik a levegőt az úgynevezett 
gázos autók? Mennyivel csökken a koromtartalom gáz-
üzem esetén?
 — Andris József: Feltehetjük a kérdést úgy is: Mennyivel lesz tisz-
tább a levegő a járművek kisebb káros anyag kibocsátása követ-
keztében?  
 —A fenntarthatóság kérdése minden területen egyre fon-
tosabbá válik. A vállalatuk tevékenységi körét tekintve 
milyen problémát lát a mai valóságban?
 — Andris József: Több erőforrást használunk, és több hulladékot 
termelünk, mint azt a fenntartható fejlődés elve szerint tehet-
nénk. Ne gondoljuk azt, hogy vidéken tiszta a levegő és nincs 
környezeti szennyezés! Van!  Mindenre hatással van: a növé-
nyekre, az állatvilágra, az emberek sem kivételek ez alól. A 24. 
órában vagyunk ahhoz, hogy elgondolkodjunk, hogyan csökkent-
hető az ember ökológiai lábnyoma.

 — A vállalatvezetés mit tud tenni a fenntarthatóság 
érdekében? Milyen környezetvédelemi szempontok 
érvényesülnek a vállalatirányításban?

 — Andris József: Áttekintettük, milyen adottságú telephe-
lyünk van.
Változtattunk épületeink energetikai jellemzőin. Korszerű 
fűtőberendezéseket állítottunk be. Megnéztük hogyan zaj-

lanak a munkafolyamatok, milyen hatékonysággal dolgoznak a 
gépeink, mennyi energiát és hogyan fogyasztanak az irodai dol-
gozóink, tehát a teljes üzletmenetünket áttekintettük. Megkeres-
tük, hol takaríthatunk meg energiát vagy léptethetünk be meg-
újuló energiaforrásokat. Ahol érdemesebb volt, környezetkímé-
lő technológiára váltottunk. Munkafolyamatokat szerveztünk át. 
Elindultunk a „kályhától”: Ledes izzókat, ledes világító testeket 
szereltünk fel. Autóinkat földgázzal üzemeltetjük.
 —- Ugyanezt megtehetjük a saját háztartásunkban is…
 — Andris József: Pontosan! Azzal együtt, hogy egészségesebb kör-
nyezetet alakítunk ki magunk körül, a pénztárcánk is jól jár. Csa-
ládilag is lehet takarékoskodni az energiával. Vízzel, árammal, 
gázzal, benzinnel… a sokat fogyasztó régi készülékek korszerű-
sítésével. Még pályázatokat is írnak ki ilyen célzattal. 
 —Közegészségügyi szempontból sok helyen egészségtelen 
a levegő. Milyen eredményeket értek el a környezetvéde-
lem területén?
 — Andris József: (Az ügyvezető mosolyog.) Azt gondolom, hogy a 
legjobb akaratunk és tudásunk szerint dolgozunk.
Kisebb az LPG-s autók nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása; keve-
sebb, mint a gázolajnál, és 68%-kal kevesebb, mint a ben-
zin esetében. Korom-kibocsátása (amely a globális felmelege-
dés egyik fő okozója) szinte nulla. Elmondhatjuk: légkörbe kibo-
csátott koromrészecskék ezer tonnáitól mentesíti a természe-
tet a gázüzem.
 —Ezért fontos a környezet védelemről beszélni, hogy tuda-
tosan vásároljunk, tervezzünk.
 — Andris József: Egy termék ökológiai lábnyomának ismerete kéz-
zelfoghatóbbá teszi az éghajlatváltozást a laikus vásárló számá-
ra, és lehetővé teszi a cégeknek és a fogyasztóknak egyaránt, 
hogy felmérjék, mennyit tesznek a klímaváltozás ellen.
 —Azt hiszem, nem csak beszélgetnünk kell erről, hanem 
mindannyian átgondolhatjuk mi az, amit a saját környeze-
tünkben tehetünk a klímaváltozás ellen. 
 —Köszönöm a gondolatébresztő beszélgetést!

L.T-né

Kormányhivatal ünnepi 
megemlékezése Jánoshalmán 
Az idei évben a Jánoshalmi Járási Hivatal kezdeményezésére, az 1956-

os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott kormányhivatali ünnepi 
megemlékezésnek Jánoshalma adott otthont.

Az 1956-os forradalom vértanúja Dr. Szobonya Zoltán Mélykúton és 
Jánoshalmán élt, dolgozott. Az 1950-es években ügyvéd volt, munkás-
ságának és egyéniségének köszönhetően köztiszteletben és megbecsült 
lakója volt térségnek. A jánoshalmi és mélykúti forradalmi megmozdulások 
egyik fő szervezője volt, aki a polgári demokráciáért küzdött. 

60 éve történt, hogy a megtorlás idején egy koncepciós perben halálra 
ítélték. Az 56-os forradalom mártírja lett, amikor 1958. szeptember 29-én a 
kecskeméti börtönben felakasztották. 1989-ben rehabilitálták és a 301-es 
parcellában családja újratemette. 

Az ünnepség 2018. október 18-án került megtartásra Jánoshalmán, az 
Imre Zoltán Művelődési Központban, ahol Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
járási hivatalvezető köszöntötte a megye minden járásából megjelent kor-
mányhivatali vendégeket és a jánoshalmi járás polgármestereit. A vendé-
geknek köszöntőt mondott Kissné Szobonya Csilla a mártírrá vált dr. Szo-
bonya Zoltán lánya.

Az 1956-os országos történéseket az Agrárminisztérium helyi szakképző 
iskolájának 11/K osztálya idézte meg. A rendezvény zárásaként bemutatás-
ra került a dr. Szobonya Zoltánról készült dokumentumfilm, amely a család 
sorsán keresztül segített felidézni a Mélykúton és Jánoshalmán már törté-
nelmivé vált eseményeket.

Jánoshalmi Járási Hivatal 

Katasztrófavédelmi tanácsok katasztrófák 
megelőzése érdekében

Beszélgetések a környezettudatos 
gazdálkodásról 

Jánoshalma közismert, a lakosság számára munkahelyet 
biztosító vállalkozásai vonatkozásában

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bioszf%C3%A9ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s


J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE6. oldal 2018. november

Betontörés

Az önkormányzat a volt laktanya területén gyűjti a város területén kelet-
kező beton törmeléket. Ezt időnként le kell törni olyan méretűre, hogy pél-
dául útalapba, vagy útpadkába bedolgozható legyen. Képeinken ez a 
művelet látszik. E nem olcsó feladatot külső vállalkozó végzi, a munkát a 
Városgazda Kft szervezi.

Járdajavítások

Jánoshalma területén a betonjárdák javítását is megkezdtük a nyári forróság után. Több helyen megszüntettük a már régóta baleset veszélyes sza-
kaszokat és olyan helyeken is javítottunk, ahol a nyár eleji nagy esőzések károkat, süllyedéseket okoztak. Elkészült már a Dózya Gy. utca és Széchenyi 
utca sarka, a Bajai utcán lévő süllyedés, a Halasi úton lévő rossz szakasz. További járdajavításokat végzünk még november közepéig.

Tómeder tisztítás

A volt Liba kocsma mellett lévő tómedret a nyár végén kezdte el a Város-
gazda Kft kitisztítani. Ez szükséges volt már, mert nagyon benőtték a bok-
rok és a fák. Ennek kitisztításából származó faanyagot a Kft a telephelyén 
lévő kazánokban hasznosítja. Jó látvány és üde színfolt lesz ismét a tisz-
tított tómeder.

Spóroljon a fűtési költségein! 
Fűtésre optimalizált, kiváló minőségű klímaberendezéssel havonta akár tízezreket 
spórolhat! Ne várja meg a mínuszokat! Azonnali időpontgyeztetéssel és helyszíni 
felméréssel hívjon bennünket!

 Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt 
www.friolux.hu, +36302536586

Következő színházi előadás:
Időpont: 2018. november 14. 19:00

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Jegyek kaphatók nyitvatartási időben a helyszínen 

Egy lépés 
a megoldás 
érdekében… 

Beszéljünk róla!
Hazánkban sajnos komoly problémát jelent az öngyilkosságok 
magas száma. A halál utáni vágyakozást és tettlegességet töb-
bek között olyan tényezők befolyásolhatják, mint például a gyász, 
családi és párkapcsolati problémák, anyagi nehézségek, nincste-
lenség, fájdalmas betegségek, bizonyos függőségek, súlyos de-
presszió és reménytelenség.
Az öngyilkosságra figyelmeztető jeleket Ön is kitudja szűrni.
Ha úgy érzi:
•	 hogy egy állandó érzelmi hullámvasúton ül, levert, már nem 

bírja tovább és rengeteg teher nyomja a vállát;
•	 hogy sokszor erőtlen kimerült és fáradt, egyre inkább elfordul 

családjától és barátaitól és a magányba menekül;
•	 hogy megváltoznak az alvási és étkezési szokásai: egyre töb-

bet alszik, vagy állandó álmatlanságban szenved, továbbá ét-
vágya egyre csak csökken;

•	 hogy gyűlöli magát és önromboló viselkedésbe kezd, alkohol-
ban és különböző drogokban keresi a megnyugvást;

•	 hogy elveszti a jövővel kapcsolatos reményeit, és csak a halál 
gondolata foglalkoztatja.

Ha önmagán vagy a környezetében lévő személyeken felis-
meri a fentiekben leírt jeleket, vagy ha bajban van és kétség-
beesetnek, érzi magát és egy kívülálló személy segítségére 
van, szüksége, hívjon minket bátran az alábbi telefonszámon, 
mi segítünk: 

06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ
dr. Horvát-Militityi Tünde - pszichológus
Hangya Fruzsina - viselkedéselemző

M E G H Í V Ó
A Márton-napi Újborok kóstolóját és 

bálját rendezi meg
Jánoshalmán

a jánoshalmi Gazdakör Egyesülete
2018. november 10. (szombat) 

18 óra
Rendezvényünk helyszíne: Korzó Étterem (Jánoshalma Béke tér) 

 „Aki Márton napján ludat nem eszik,  
egész évben éhezik.

Aki Márton napján újbort nem iszik,  
egész évben szomjazik.”

Vacsora előtti aperitif 18 órától – 19 óráig
Vacsora liba erőleves lúdgége tésztával, liba sültestál,

 párolt káposztával, krumplipüré,
 Lúdláb torta szelet, pogácsa.

Vacsorát követően  
Új borokat kóstolhatnak vendégeink a készlet erejéig. 

Zene, tánc, tombola.
A zenét jánoshalmi Hangulat zenekar a(volt Kék ingesek) 

szolgáltatják.
Éjfélkor liba fasírozottal kínáljuk vendégeinket.

A tombola sorsolás egyik fődíja egy 2 személy részére 
szóló wellness hétvége.

Tombolatárgy felajánlásával hozzájárulhat a rendezvé-
nyünk sikeres lebonyolításához.

(Belépő ára: 4.000 Ft/fő)
(A belépőjegy is részt vesz a tombola sorsoláson.)

Jegyek elővételben kaphatók 2018. november 7-ig:
Kiss István Jánoshalma, Dózsa Gy u. 114. sz. Tel.: +36-30/338-4683
Ötvös Tiborné Jánoshalma, Jókai u. 101. sz. Tel.: +36-30/742-7671

Tisztelettel várjuk a Márton-napi Újbor bálunkon!

A rendezvény fővédnöke:  
Dági József Gazdakör örökös tiszteletbeli elnöke
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Az óvodánkban Zöld jeles napunk, az 
Állatok világnapja a természet ünnepei 
közé tartozik, ez alkalomból, október 4-én 
a Szegedi Vadasparkba látogattunk. Nagy 
izgalommal készültek a gyerekek a kirán-
dulásra, már napokkal előtte lelkesen sorol-
ták kedvenc állataikat. 

A kirándulás célja volt, hogy a gyerekek 
a házi állatokon kívül ismerkedjenek meg a 
vadon élő állatokkal. Fejlődjön a gyerme-
kekben az állatok iránti szeretet, felelőssé-
gérzet, a róluk való gondoskodás, tartsák 
tiszteletben az állatok életterét, szokásait. 

Az utazással formálódjon magatartásuk, 
önállóságuk, viselkedéskultúrájuk.

A vadasparkban tett sétához minden 
gyermek térképet kapott, mely segítségével 
a gyerekek élvezettel fedezték fel, és azo-
nosították be az állatokat, azok lakóhelyét, 
életterét, valamint fejlődött térbeli tájékozó-
dásukat. A térkép alapján a gyerekek kíván-
csisága, érdeklődése szerint választottuk ki 
a helyszíneket. 

Az elefántok májusban érkeztek Szeged-
re, a velük való találkozás volt a legnagyobb 
élmény a gyerekek számára. A vadaspark 
zoopedagógusa játékos foglalkozás kereté-
ben ismertette meg a gyerekekkel az állatok 
életmódját, magatartását, az ember és állat 
kapcsolatát. 

A foglalkozáson a gyerekek érzékenyítő 
játékkal élhették át az elefántok mozgását, 
ormányuk használatát.

A kirándulás végén a gyerekek nagy örö-
mére a vadaspark játszóterét is kipróbál-
hattuk. 

Másnap, az óvodánkban a sok izgalmas 
benyomást, emléket a vadaspark megépíté-
sével, és a „legkedvesebb állatom” ábrázolá-
sával idéztük fel. 

Gyermeklánc Óvoda Katica és Bóbi-
ta csoport Óvodapedagógusai

Az Állatok világnapján a Szegedi Vadasparkban jártunk

Az ősz beköszöntével, a Gyerekház 
dekorációja is átváltozott. A nyá-
ri színeket felváltották az őszi bar-
nás-, sárgás- és vöröses árnyala-
tok. Azt mondják, hogy az ősz egy 
második tavasz. Egy ilyen tartal-
mas hónapot magunk mögött hagy-
va, ezt mi sem gondolhatjuk más-
képp.

Ebben a hónapban dió-, tök-
, süni-és „falevél hetet” tartot-
tunk. Sütöttünk, gyűjtögettünk, 
simogattunk és énekeltünk…                                                                                                           
Mindazon túl, hogy a megszo-
kott programjaink megvalósultak, 
egy hatalmas megtiszteltetésben 
volt részünk.  Mentorunk, Labáth 
Ferencné szakmai műhelyt szer-
vezett a jánoshalmi Nyitnikék Gye-
rekházba. Október 18-án, egy őszt 
idéző délelőttön vehettek részt az 
újonnan nyíló-, és már működő 
Gyerekházak vezetői, illetve dol-
gozói. A szép délelőttöt a bemu-
tatott tevékenység megbeszélése, 
és kötetlen, szakmai tapasztalat-
csere követte. Büszkeséggel tölt 
el bennünket, hogy mi kaphattuk 
ezt a nemes feladatot. Nagy öröm 
számunkra, hogy a tiszatenyői-, a 
jászteleki- és szarvasi Gyerekhá-
zas kollégák is viszik tovább a jó 
hírünket.

Továbbra is  szeretet te l 
várunk minden babát és anyuká-
ját 0-3 éves korig a „Nyitnikék Gye-
rekházba”!

Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Dózsa Gy. u. 93
6440

Márti néni, Ági néni és Niki (néni)

Október a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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Szeptember 28-án hagyományosan megrendezésre kerül a Magyar 
Diáksport Nap. E nap keretén belül a benevezett iskolák tetszőlegesen 
választott mozgásformákat hajtanak végre. A mozgások minimum 2 óra 
időtartamúak.

Iskolánk az elmúlt évekhez hasonlóan csatlakozott a felhíváshoz. Tanu-
lóink testnevelés órákon szabadon választott játékokkal teljesítették a fela-
datot, majd sor került a hagyományos diáksport napi futásra is.

Az alsó tagozatosok osztályonként indulva teljesítették a távot. A felső 
tagozaton a futás egyben az iskolai mezei futó bajnokság őszi fordulója is 
volt. Az iskolánkban a fiúk és a lányok már napokkal a verseny előtt latol-
gatták, hogy milyen eredmények fognak születni. Jó volt hallani a „szakér-
tő” indoklásokat. A tanulók hangosan bizonyítgatták egymásnak, hogy nem 
a Milán, hanem a Tamás fog győzni, mert a Tamás sokkal kitartóbb! Végül 
– és ilyen a sport – a Pisti győzött! 

Köszönjük a kollégák és a rendező gyerekek segítségét! Október hónap-
ban atlétikai házibajnokság kerül megrendezésre, amelynek eredményeiről 
szintén beszámolunk.

Eredmények:

A BFZ vendégei 
voltunk

Meghívást kaptunk a Budapesti Fesztivál-
zenekar Székházába egy csodálatos barokk 
kamarakoncertre 2018. október 20-án.

„Hogy hogyan kapcsolódik a Vissza a ter-
mészethez című kamarakoncert a Közössé-
gi Héthez? Hát például úgy, ahogyan teg-
nap, amikor Jánoshalmáról érkezett a Selmeci 
utcai próbaterembe egy népes kis csapat, akik 
a korábbi Zsinagóga- és Templomi koncer-
tek alkalmával váltak BFZ rajongókká. Jó lát-
ni, hogy a küldetés eléri a célját, és még visz-
sza is térnek hozzánk azok, akikhez elvittük a 
komolyzene csodáját.” /Lesták Bedő Eszter/

Köszönjük  a fantasztikus barokkzenei  
élményt, amikor-is visszarepülhettünk időben 
300 évet  a zene segítségével!

P.V.K. Foto: Szani Szolongo

„A felhőben, mely ott simul,
Talán Batthyány árnya van,
S lenéz, magyar, Reád
S mutatván ezt a rém helyet
Azt súgja halkan: Ne feledd
Október hatodikát!”

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékeztek az 
egybegyűltek 2018. október 6-án az Imre Zoltán Művelődési Központban. 

A Himnusz elhangzása után az est kezdeteként Czeller Zoltán polgár-
mester úr köszöntötte a megjelenteket, majd felidézte a történelmi ese-
ményeket. 

A megemlékezés a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola műsorával folytatódott. Elsőként Balázsics Zoltán igazgató úr 
dalba szőtt gondolatait hallhatta a közönség, majd a felső tagozatos tanu-
lók közreműködésével zenés-verses összeállítást láthattunk.

Az est a Szózat hangjaival ért véget.

Egy reggel beköszöntött az ősz! Megérkeztek Őszanyó gyermekei, a 
tündérek, akik tarkára festették a fák leveleit. Majd október 18-án, meg-
jöttek a Hunyadis kistündérek, akik színesre varázsolták a délutánunkat. 

Az idei szavalóversenyen is, a nagy klasszikusok, mint például Osvát 
Erzsébet, Csukás István és Gazdag Erzsi mellett helyet kaptak, és egy-
re népszerűbbek kortárs költőink, úgy, mint Papp Róbert, Vesztergom And-
rea és Lackfi János.

A zsűrinek most sem volt könnyű dolga, közel ötven remek versmondó 
közül kellett választaniuk!

Díjazottak:
1. évfolyam

I. helyezett  Tóth Noel 1.a   (Papp Róbert: Nem vagyok én rossz gyerek)
II. helyezett  Kisföldi Zsolt 1.a   (Papp Róbert: A lusta fürge gyík)
III. helyezett Kármán Szofi Jáde 1.a  (Fésűs Éva: Az ősz)

2. évfolyam
I. helyezett Prikidánovics Tamás 1.a  (Papp Róbert: Hogyan tanul-

tam meg biciklizni?). II. helyezett Kárpáthy Száva 1.c  (Vesztergom And-
rea: Saroklakó). III. helyezett Körmös Lili 1.c  (Vesztergom Andrea: Kis-

testvérem született)
3. évfolyam

I. helyezett Hegyi Olivér 3.c  (Kovács Barbara: Borzalmas dolog). II. 
helyezett Gusztonyi Gergő 3.c  (Kovács Barbara: A csacsi). III. helyezett 
Pajzer Míra 3.a   (Csukás István: A nagy papucstolvaj)

4. évfolyam
I. helyezett Lógó Bianka 4.c  (Zelk Zoltán: Ez aztán a vásárfia). II. helye-

zett Tóth Flóra 4.a  (Papp Róbert: A könyv jó barát). III. helyezett  Berecz 
Árpád 4.c  (Gazdag Erzsi: A cincér bajusza)   és   Szakály Máté 4.a  (Papp 
Róbert: Negyedikes lettem)

Gratulálunk a helyezetteknek!
Zsűritagok voltak: Mikó Mária, Mesterné Radvánszki Erika és Lipák And-

rea. Köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket!
További köszönet jár a szorgalmas diákoknak és felkészítőiknek!
Színes napokat!

Csiszár Szilvia

Hunyadi Iskola hírei

5-6 lány 
Fekete Anna 6. c
Török Szelina 6. a
Kolompár Dorina 5. c
5-6 fiú
Pusenszki Alexander 6. c
Dági Attila 5. a
Kolompár Erik 5. c

7-8 lány
Rostás Virginia 8. c
Pálfi Szimonetta 8. c
Somosi Rebeka 8. c
7-8 fiú
Kovács István 8. c
Mezei Tamás 8. a
Kovács Milán 8. b

Színes, őszi szavalóverseny a Hunyadiban!

Európai Diáksport Nap - 
Magyar Diáksport Nap

23 órás Ünnepi Tekergés

Mi a Hunyadi iskola tanulói már több mint 15 éve ilyen rendhagyó módon 
emlékezünk az 56-os hősökre. 

Kéleshalmon biciklizünk 23 órán keresztül. Hetek óta készültünk már 
erre a kihívásra.

Az idén október 19-én, pénteken délután 2 órakor indultunk a versenyre 
az iskolánktól 63 kerékpárral. 

A csapat eleje a felsősök 35 perc alatt értek ki a kélesi művelődési ház-
hoz, míg a csoportunk vége a 2. osztályosok 55 perc múlva csatlakoztak 
hozzájuk.

Először beköltöztünk a szálláshelyünkre, ahol szeretettel vártak bennün-
ket a Kéleshalmi iskolások. A szabályok megbeszélése után folytatódott a 
verseny. Ekkor már csatlakoztak hozzánk a kélesi gyerekek is. Egy bicik-
lis kör egy kilométeres volt, és mindenki egyhuzamban negyed órát tekert, 
majd váltott a csapattagjával. Eleinte nagyon könnyű volt tekerni, de ahogy 
múlt az idő egyre jobban fáradtunk. A sötétben igen izgalmas volt kerékpá-
rozni, bár egyre hidegebb lett. Jó hogy vittünk kesztyűt, télikabátot és sap-
kát is. Sajnos estefelé elkezdett esni az eső. Eleinte csak éppen csak cse-
pergett, akkor még biciklizhettünk, de amikor rázendített, akkor felfüggesz-
tették a versenyt. 2 órás kényszerpihenő következett, amikor a zseblám-
pákkal esőkabátban jót fogócskáztunk és bújócskáztunk a közeli parkban 
és a templom környékén. 22 órakor álltunk újra rajthoz.  

Éjfélkor már teljesen 
kihaltak voltak az utcák. 
Csak a biciklik surrogó 
hangja hallatszott. A kicsi-
ket Heni néni hajnali 1-kor 
pihenésre intette, és a fel-
sősök közül is minden-
ki pihent a szálláshelyen, 
amíg nem került rá újra 
a sor. Így mindenki aludt 
pár órát. A hűvös hajnal-
ban újult erővel bicikliztünk. 
Ahogy kelt fel a nap egyre 
többen ébredeztek és álltak 
be újra a versenybe. 

Délig tekertünk. Ebéd 
után következett az ered-
ményhirdetés. Ági néni azt 
mondta, hogy összesen 
a 23 óra alatt 4060 km-t 
tekertünk. Az én csapatom 
arany érmet nyert. Jövőre 
nagyobbak leszünk, vissza-
jövünk és remélem megint 
a miénk lesz az arany érem. 

I. Zöldfülű, II. Állok elébe, III. Teszt bike, IV. Hell, V. Lécsibesz
Külön arany érem jutalmat kaptak a legkisebb tekergők a 2. c osztályo-

sok.
Az érmek osztása után pakolás, és tekerés haza. Szerintem visszafe-

lé hosszabb volt az út. Nagyon elfáradtunk, de nagyon élveztük a verseny 
minden pillanatát.

Nagyon köszönöm a 72 gyerek nevében a felnőttek segítségét. 
Somogyiné Sági Piroska néninek azt, hogy évekkel ezelőtt kitalálta 

ezt a versenyt.  Takács István bácsinak és a Korzó éterem dolgozóinak 
a finom és bőséges étkeket. Petróczky Feri bácsinak a csokoládét. Laka-
tos Laci bácsinak a labdákat. Kovács Dénes bácsinak a fuvarozást. A Ren-
dőr bácsiknak, hogy biztosították a balesetmentes közlekedést. A kéleshal-
mi embereknek, hogy szeretettel fogadtak minket. Samu Kriszta néninek a 
sok fényképet. Anyukámnak, Nagyné Nasz Júliának a segítséget és a fel-
ügyeletet. Bognár Monika néninek az egészségügyi ellátást. A szülőknek, 
akik ott voltak velünk, hogy figyeltek ránk és mindenben segítettek. Kuba-
tov Ági néninek és Ságodi Heni néninek, hogy ebben az évben is megszer-
vezték nekünk a versenyt.

Nagy Mátyás 4. a

Emlékezés az aradi vértanúkra
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Megyei Matematikaverseny

   Az idei tanévben is szép számmal jelentkeztek iskolánk diákjai közül a 
Megyei Matematikaversenyre. Az első fordulóra 2018. október 15-én került 
sor. Izgatottan várjuk az eredményeket. 

A Kaszárnyafutáson énekeltünk

A Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából a 
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége Kaszárnyafutást szerve-
zett, mely során a kecskeméti katonák 170 kilométeres futásra vállalkoz-
tak megyénk területén.

A megye több települését érintő rendezvény állomásain a futók koszo-
rúzással emlékeztek meg a hazáért hősi halált halt katonákról és az ara-
di vértanúkról.

Október 5-én a kora délutáni órákban érkeztek Jánoshalmára a kato-
nák, akikhez civilek és iskolások is csatlakoztak.

A Hunyadi Iskola 4.a osztálya a Hősi Emlékműnél katonadalokból 
összeállított csokorral járult hozzá a megemlékezéshez. Az énekelni sze-
rető gyerekcsapat számára élmény volt a fellépés lehetősége, a találkozás 
a katonákkal, akikkel néhány mondatot is válthattak, mielőtt azok továb-
bindultak volna a Kaszárnyafutás következő állomására.
 Puskás Krisztina

Fotó: Petróczky Henrietta

Puskás Krisztina vagyok, leen-
dő elsős tanító néniként szeretnék 
bemutatkozni.

Tősgyökeres jánoshalmi vagyok, 
itt élek családommal. Két gyerme-
kem van: Attila 11 éves, Veroni-
ka pedig 8. Mindketten a Hunyadi 
Iskola német nemzetiségi tagozatá-
nak tanulói.

1995-ben szereztem meg tanítói 
diplomámat a bajai Eötvös József 
Tanítóképző Főiskolán, majd sikerült 
elhelyezkednem a Hunyadi János 
Általános Iskolában. Azóta is ott 
tanítom, nevelem az alsó tagoza-
tos gyermekeket. Voltam már lovari 

tagozatos gyerekek osztályfőnöke is, jelenleg pedig a német nemzetiségi 
nyelvet tanuló negyedikesek tanítója vagyok.

A pályán eltöltött évek alatt több tanórán kívüli tevékenység vezetésével 
is foglalkoztam: néptánc szakkört tartottam, Kicsinyek Kórusát vezettem, 
kézműves foglalkozásokat irányítottam.

Az ének-zene szeretete a mai napig meghatározó számomra: dalos-já-
tékos-táncos tevékenységeket örömmel végzek a gyerekekkel, melyeknek 
közösségformáló hatása sem mellékes. Megragadok minden lehetőséget, 
hogy tanítványaim kulturális programokon vehessenek részt: meseszínhá-
zi előadásokra, kiállításokra, hangversenyekre, kirándulásokra megyünk. 

Fontos számomra, hogy nyugodt, derűs hangulatban teljenek a tanítá-
si órák, mert az érzelmi biztonság az alapja az eredményes munkának. 

Arra törekszem, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átmenet az 
óvodából az iskolába, s ezt játékosan, a gyermekek életkori sajátosságait 
szem előtt tartó módszerekkel igyekszem elérni.   

Szeretettel várom a „Hunyadi Apródsuli” elnevezésű rendezvénysoroza-

tunkra az iskolára és a tanító nénikre kíváncsi nagycsoportosokat és szü-
leiket!

****
„Mindig maradni fog ismeretlen, de törekedj arra, hogy minél kevesebb 

maradjon belőle!”
Csiszár Szilviának hívnak. A 

Hunyadi János Általános Iskola egy-
kori diákjaként nagy öröm számom-
ra, hogy újra régi iskolámba járhatok, 
és kipróbálhatom magam az asztal 
másik oldalán.

Az általános iskola befejezése 
után, a művészeti szakközépiskolát 
Kecskeméten, a főiskolát pedig Baján 
végeztem el. A diploma megszerzé-
se után a Kunfehértói Általános Isko-
lában kezdtem el gyerekekkel foglal-
kozni. Két évet napközis nevelőként 
tevékenykedtem, munka mellett elvé-
geztem az ifjúságsegítő szakot is. 
Ezután felkértek, hogy legyek osztály-

főnöke az akkori első osztálynak, nagy lelkesedéssel és izgalommal vállal-
tam a megbízást, ezek a gyerekek ma már nyolcadikosok. Az évek folya-
mán rendszeresen tanítottam az alsó tagozat összes évfolyamában. 

Hét év után azonban jött a lehetőség, hogy hazatérhessek tanítani. Hív-
tak és én nagy örömmel jöttem is! Három éve tanítok a Hunyadi Iskolában. 
Fontosnak tartom, hogy folyamatosan bővítsem tudásomat, ezért rendsze-
resen részt veszek továbbképzéseken. A tapasztalat, az élmény, a tudás 
gyarapítása mellett mindennap azon munkálkodom, hogy a gyerekek hét-
köznapjait színesebbé tudjam varázsolni.

„A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.”

Október 5-én elindultunk Hajósra, hogy felderítsük: milyen is Hajós? 
Milyen a múltja és jelene? Mintegy ötven, német nyelvet tanuló diákkal ter-
veztük a kirándulást. Busszal félóra járásra van Jánoshalmától. Szebb időt 
nem is remélhettünk. Az ősz legszebb napjai voltak ezek. Se köd, se hideg. 
Egy erdőn keresztül vezetett az út, mint a mesében. Hajósra érkezve a csa-
pat egyik fele a német tájházat, másik fele pedig az érseki kastélyt nézte 
meg, aztán csere. A tájházban (Heimatmuseum) a régi, még néhány évti-
zede használt szerszámokat, háztartási eszközöket láthattuk. A konyhában 
és szobában pedig a svábok életmódja elevenedett meg, amely takarékos, 
egyszerű és ésszerű volt, ugyanakkor mai szemmel fáradságos.

Mi is igyekeztünk valamit tevékenykedni. Figyeltünk, jegyzeteltünk…
Volt, aki a régi mosógépet, kukoricadarálót hajtotta, mások kötelet fon-

tak.
A tájház cicája (Hauskatze) közben kifeküdt a napra és tesztelt ben-

nünket.
Egy jó kis séta után az érseki kastélyba értünk. Kívül-belül csodálatos. 

A kert mértanilag megtervezett. Vadászok, papi főméltóságok, császárok, 
borlovagok, szolgálók és szőlőművesek „váltották egymást”. 

Végül sétát tettünk a híres Pincefalu egy-két utcáján. Sikerült egy pin-
cébe is bekukkantani.

Megcsapott bennünket a borospincék illata! Sok-sok hordó. A pincék 
mögött még egy kis szőlőt is böngészhettünk. Természetesen leróttuk tisz-
teletünket Szent Orbán szobra előtt is, aki a borászok és a szőlő védő-
szentje. 

Szép napot kaptunk tőle…
Danke schön!
Misalek Tibor

Hunyadi Iskola hírei

Kirándultunk

Október 1-jén Pécsre és Abaligetre indult a 4.a és 4.c osztály.
Az Abaligeti-barlang, más néven Paplika, 1768 óta ismert. Vezetővel 

látogatható része kb. 500 méter. Érdekes cseppkőképződmények látha-
tók itt. 1967-től védett cseppköves forrásbarlang. A gyerekek legtöbbje 
még nem járt ilyen helyen, rácsodálkoztak a különböző formájú cseppkö-
vekre, ki-ki más alakzatot vélt felfedezni bennük.  Meglátogattuk a Dene-
vérmúzeumot is, talán ezután kevésbé tartjuk félelmetesnek ezeket a kis 
barlanglakókat. A környéke természetvédelmi terület. Megetettük a tóban 
úszkáló vadrécéket; volt, aki nagy igyekezetében majdnem csatlakozott a 
madárcsapathoz. 

Utána a Pécsi Tévétornyot vettük be. A 197 méter magas épület a 
Mecsekben, az 535 méter magas Misina csúcsán áll. 1973. április 4-én 
nyílt meg, azóta Magyarország legmagasabb épülete. Volt, aki nem is mert 
feljönni a tetejére, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a városra, a kör-
nyező hegyekre. Alföldi emberek lévén, ámulattal néztük a felhőkbe burko-
lódzó dimbes-dombos tájat, az aprónak tűnő házakat.

Sétáltunk még kicsit Pécs főterén, a Széchenyi téren; fényképezked-
tünk a Dzsámi előtt, rácsodálkoztunk az újjáépített tér csobogójára. Meg-
néztük még a város néhány nevezetességét, a Lakatfalat, a Miasszonyunk 
Zárdatemplom felújított homlokzatát, az ezzel szemben található Bazilikát. 

Elfáradtunk, de olyan élményekkel gazdagodtunk, ami felejthetetlenné 
tette ezt a napot.

Nagy Mariann

Október közepén – kihasználva a szép napsütéses időt – az 5.c osztály 
kerékpártúrát tervezett Kéleshalmára és környékére. Első közös kirándulá-
sunkra október 13-án, szombat délelőtt indultunk a kéleshalmai tagintéz-
ménybe, ahonnan a felső tagozatba lépve 3 diák osztályunkhoz kapcso-
lódva folytatja tanulmányait. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Hornyák 
Adrien tanítónő segítségével bepillantást tehettünk az iskola életébe. Nagy 
érdeklődéssel fogadtuk a volt diákokról szóló bemutatót, kiállított képe-
ket és osztálytársaink által készített, kiállított munkákat. Az udvaron közös 
játékkal folytattuk az ismerkedést. 

Később ismét kerékpárra ültünk és Hajós felé, egy közeli erdőben pihen-
tünk meg. Hazafelé egy fiatal erdőt találtunk, ahol az ősz színeiben gyö-
nyörködhettünk.

A gyerekek sok élménnyel gazdagodva tértek vissza Jánoshalmára, és 
máris a legközelebbi kerékpártúra tervezésébe fogtak.

Juhász Zoltánné

Bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik

Hajósi kirándulás 

Kerékpártúra

1956. október 23.
Október a gyász és a remény hónapja.
Kettős gyász, mert az aradi vértanúk mellett emlékezünk és fejet haj-

tunk 1956 mártírjai előtt is. Remény pedig azért, mert a hősök példája min-
dig élt és élni is fog.

Október 23-át iskolánkban rádiós megemlékezéssel és filmvetítéssel is 
megünnepeltük. Az egyszerre informatív és megható rádióműsor után a 
7-8. évfolyamosok a Szabadság, szerelem című magyar filmet tekintették 
meg a korszakról az iskola Dísztermében. 

Szűcsné Szilágyi Gabriella, Kovács Ildikó 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Cseppk%C5%91


J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE10. oldal 2018. november

Iskola-felfedező

Október 17-én, szerdán a nagycsoportos óvodások iskola-felfedező 
túrán vettek részt iskolánkban. Nyolc különböző állomáson tették próbá-
ra ügyességüket és gyorsaságukat.  Pedagógusok és tanulók segítették a 
kicsiket a játékos feladatok elvégzésében. A felfedező út során kísérletez-
tek, kézműveskedtek, találkoztak az első osztályosokkal és felpróbálták az 
iskolatáskákat is. A vidám hangulatú délelőtt alatt lehetőségük nyílt bete-
kinteni az iskolai életbe. A foglalkozások végén apró ajándékokkal és élmé-
nyekkel gazdagodva búcsúztak az ovisok.

További programjainkra is sok szeretettel várjuk a leendő iskolásokat!
Bea néni és Enikő néni

Leendő elsős tanítóink
Csapóné Sarok Enikő 

vagyok. Gyermekkoromat 
Kunfehértón töltöttem, 
de már több mint húsz 
éve Jánoshalmán élek. 
Három gyermekem szü-
letett, András 16, Tamás 
12, Eszter lányom 8 éves. 
Pályámat, tanítói munká-
mat a Szent Anna Kato-
likus Általános Iskolában 
kezdtem 1995-ben, azó-

ta is itt dolgozom. Az eltelt hosszú évek alatt több osztálynak lehettem osz-
tályfőnöke. Jelenleg az 5. a osztály közösségét vezetem.  Az általam szer-
vezett kirándulások, túrák számtalan lehetőséget adnak a gyermekek tanó-
rán kívüli megismerésére is. Fontosnak tartom a rám bízott gyerekek diffe-
renciált fejlesztését, egy egymásért felelősséget vállaló, igazi közösség 
kialakítását. 

Pusenszkiné Papp Beatrix-
nak hívnak. Két gyermek édes-
anyja vagyok. Áron negyedik 
osztályos, Lizett óvodás.

Tizenhárom éve dolgozom 
a Szent Anna Katolikus Iskolá-
ban. Jelenleg az alsó tagozat 
több évfolyamán készségtan-
tárgyakat tanítok, valamint az 
1. b osztályban napközis fog-
lalkozást vezetek. Szeretem a 
munkámat, és örömmel tölt el, 
ha gyermekek között lehetek. 
Ők tartanak lendületben a min-
dennapokban, s rengeteg ötle-
tet kapok tőlük.

Célom a különböző szemé-
lyiségű diákokat mindig a jó irányba terelni, felfedezni adottságaikat, s 
kihozni belőlük a legtöbbet. Teszem mindezt nagy szeretettel és odaa-
dással.

Pályaorientációs nap

2018. október 13-án került megrendezésre iskolánkban a pályaorientá-
ció nap. Ennek keretében a gyerekek csoportokban játszottak szakmajáté-
kokat, látogattak meg cégeket és intézményeket.

A pályaorientációs nap célja, hogy a gyerekek minél megalapozottabban 
és időben felkészüljenek a pályaválasztásra, hiszen egy jó pálya-, szakma 
és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja a tanulók életét.

A programok összeállításban szerepeltek helyi +értékmentő+ foglalko-
zások, személyes képességek és kompetenciákat mérő játékos feladatok, 
konkrét szakmák megismertetése és kipróbálása is.

Tartalmas napot tudhattunk magunk mögött.
Komárominé Vikor Ágnes

Siker
Balázs Gábor Rudolf 5.b osz-

tályos tanuló a Bács-Kiskun 
Megyei Cigány Önkormányzat „ 
KI MIT TUD?” versenyén har-
madik helyezést ért el. Gratulá-
lunk Gábornak, további sok sikert 
kívánunk.

A Szegedi Vadasparkban 
jártunk

A Szent Anna Katolikus Óvoda középső- és nagycsoportos gyermekeivel 
2018. október 16-án a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyer-
mekjóléti Központ jóvoltából élményekben gazdag kiránduláson vehettünk 
részt a Szegedi Vadasparkban.

Nagy izgalommal várta ezt a napot az óvoda apraja-nagyja, és 46 gyer-
mekkel, 4 felnőtt kísérővel indultunk neki a nagy útnak.

Minden gyermek nagyon jól érezte magát, és rengeteg új ismerettel gaz-
dagodtak ezen a napon.

Ami még különlegessé tette ezt a programot, hogy külön vadasparki 
foglalkozáson is részt vehettek gyermekeink, ahol bővülhetett a tudásuk a 
zsiráfokról és a gepárdokról. Egy mesebeli utazás részesei lehettek, ahová 
Katona Andrea, a Vadaspark animátora kalauzolt el bennünket. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget, hogy gyermekeink 
ennyi élményhez és ismerethez juthattak ezen a napon.

Horváth Andrea
óvodapedagógus

Egyházmegyei hittanos olimpia

2018. október 6-án szombaton Kecelen, a II. János Pál Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda rendezte meg az Egyházmegyei Hittanos Olimpia 
döntőjét az 5-6. és 7-8. osztályos korcsoportoknak a következő sportá-
gakkal: kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, kapitánylabda (kidobó). 
Iskolánk asztaliteniszben és sakkban képviseltette magát. Kilenc város 
versenyzőivel kellett összemérniük sporttudásukat tanulóinknak. Az izgal-
mas mérkőzések végén a következő eredmények születtek:

- 5-6. osztályos fiú asztalitenisz: Hugyi Barnabás I. hely, 
- 7-8. osztályos fiú asztalitenisz: Varga Bence I. hely,
- 5-6. osztályos sakk: Lajdi Zselyke VI. hely,

- 7-8. osztályos sakk: Varga Benjámin III. hely.
Gratulálunk versenyzőinknek a szép helyezésekért!

Komáromi Róbert

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Alapítvány 
a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez - Menő menzák az iskolákban c. felhívására benyúj-
tott, EFOP-1.8.5-17-201700119 „Egészséges menza Jánoshalmán” 
nyertes pályázat számára 2018. október 13-án elérkezett a záró rendez-
vény ideje. Köszönet Bányai Gábornak a közreműködéséért, fenntartónk-
nak és Sándor Atyának a segítséget! 

A programot két részre osztottuk. A délelőtti programban a gyerekek-
nek egészséges ételeket kínáló standokon kóstolókat tartottunk. A stan-
dokra meghívtunk helyi termelőket, élelmiszer feldolgozókat, akik elhoz-
ták és bemutatták a saját termékeiket. Igazi piaci udvart varázsoltunk. A 
kóstoló végére érkezett közénk a SALÁTABÁR produkció, akik jelmezeik-
kel, dalaikkal és táncaikkal szórakoztatták a gyerekeket, miközben játéko-
san kimondatták velük vajon miért is jó, ha egészségesen táplálkozunk. Az 
EGÉSZÉGES TÁPLÁLKOZÁSÉRT EGYESÜLET munkatársai már ottho-
nosan mozogva körünkben vállaltak játékos feladatokat a gyerekek részé-
re az udvari standon és a fűszerkertben.

Köszönettel tartozunk a délelőtt folyamán részt vett kiállítóknak a támo-
gatásukért és türelmükért a gyerekek iránt.

A délutánban már a felnőtt vendégeinknek készültünk. Először az elmúlt 
egy év tapasztalatairól és a projektben megvalósult eredményekről szá-
moltunk be 

A pályázatunk egyik legfőbb célja a köznevelésben részt vevő gyerme-
kek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszer-
zésének támogatása illetve az étkezés körülményeinek javítása. Ennek 
számokkal mérhető eredménye a kérdőíves felmérésben született meg, 
melynek értékelése is része volt az előadásnak. A változás mérhető volt. 
Elindultunk egy úton az egészségünk felé. Ennek fontosságáról és a nem 
egészséges élet hatásairól, következményeiről számolt be Ádámné Brecs-
ka Mária. 

A nap utolsó előadójaként dietetikusunk, Lőrinczné Táborffi Julianna 
adott gyakorlati tanácsokat és segítséget a mindennapi munkájukhoz azok-
nak a résztvevőknek, akik részesei a közétkeztetésnek. 

 Köszönettel tartozunk a kollégáknak. A záró rendezvényre ugyanis elké-
szítették az elmúlt egy év foglalkozásainak és tevékenységeinek a bemuta-
tóját kiállítás formájában, ami rendkívül érdekes, kreatív és szép volt. Ren-
geteg munka állt mögötte. Köszönet érte.

Külön meg szeretnénk megköszönni, hogy a Gyermeklánc Óvoda és 
Bölcsőde teljes alkalmazotti közössége és a Katolikus óvoda is szép szám-
ban képviselteti magát rendezvényünkön.

Komárominé Vikor Ágnes

Egészséges menza Jánoshalmán

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjI2_fYq87RAhXD6CwKHUAWAyMQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.palyazat.gov.hu%2Fdoc%2F4379&usg=AFQjCNFqBAOmfJ9WA_NW8iQfiuA2rp8FPw
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A jánoshalmi AM ASZK (AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) és 
a kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum közösen adta be a „Határtalanul! 
HAT-18-02 Együttműködés középiskolák között” pályázatot, „Gépészked-
jünk határtalanul!” címmel. 

A projektben a két iskola - elsősorban gépész - tanulói utazhatnak a 
másik iskola megismerésére külföldre, illetve az együttműködés produktu-
maként egy gépésznaptárt készítünk el közösen az éppen aktuális mező-
gazdasági munkákról, a diákok élményeivel színesítve. 

A csereutazás előtt a jánoshalmi diákoknak előkészítő órát tartottunk a 
Magyarország határain kívül élő magyarság történelméről, jelenéről, társa-
dalmi helyzetéről, különös tekintettel Erdélyre és Kézdivásárhely környéké-
re. Emellett részletesen felvázoltuk a pályázaton belül megvalósuló tevé-
kenységeket is.

2018.szeptember 24 és 28. között 40 kézdivásárhelyi tanuló érkezett 
hozzánk iskolájuk igazgatójával és három fő pedagógussal . Az ismerkedé-
si estre a Király lovastanyán került sor, itt szállásoltuk el külhoni vendége-
inket. Az est folyamán a diákok megismerték iskolánk történetét, képzése-
inket, találkozhattak tanulóinkkal. Másnap pedig a reggelit követően meg-
tekinthették intézményünket, a kollégiumot és a tankonyhát, bepillantást 
nyerhettek diákjaink mindennapi életébe. 

Ezután a csoport a  kisszállási Szalagro Kft telepére látogatott, ahol a 
mezőgazdasági erő- és munkagépeket néztünk meg, majd tovább utaz-
tunk Mórahalmára.. A délutánt a mórahalmi Termálfürdőben töltöttük, ami 
nagyon nagy élményt jelentett az erdélyi diákoknak. 

Szerda délelőtt a tanüzembe látogattunk, négy, egyenként 10 fős cso-
portra osztottuk a 40 külhoni diákot és forgószínpadszerűen próbálhatták 

ki a lábbal hajtható gokart traktort, a John Deere vezetését, a zöldbab és a 
szőlő szedését, valamint körbesétáltak az állattartó telepen, mindezt sza-
koktatói irányítással. Ebéd után az Agroprodukt Kft ügyvezetője fogadott 
bennünket, majd az újonnan felépített pulykanevelőbe és a takarmányke-
verőhöz sétáltunk a Kft részlegvezetőinek kíséretében. A délutánt a borotai 
Koch borászatban zártuk, ahol a szürettől kezdve egészen a palackozott 
borok dobozolásáig bemutatták a borkészítés  technológiáját

Csütörtökön a reggelit követően a Renner Bt üzemcsarnokaiba és gya-
korló helyére mentünk, ahol többek között az új Renner traktorral és négy 
másolatának elkészítésével is megismerkedtünk.. A legnagyobb érdeklő-
dést a számítógépes vezérlés és a laboratóriumban bemutatott szakítás-
próba váltotta ki az erdélyi csoportnál. 

A Kiskunhalason elfogyasztott ebédet a keceli Pintér Művek bemutatá-
sa és a Haditechnikai Parkban eltöltött szabad program követte. A Pintér 
Művek munkatársa rávilágított, ők csak rendelésre dolgoznak és az elké-
szült robusztus méretű termékek titkosak egészen a vevő kéréséig, illetve 
az alkatrész beszereléséig, végső felhasználásig. Nagyon örültünk, hogy 
betekintést nyerhettünk az üzemükbe. 

Este a búcsúestre kijöttek az erdélyi csoporthoz a jánoshalmi tanulók 
és tanáraik is. A magyar himnusz lejátszását követően a két iskola veze-
tője értékelte a hetet, majd a két iskola tanulói beszélgettek, táncoltak, 
ping-pongoztak, csocsóztak, billiárdoztak, valamint egymás ellen fociz-
tak a szurkoló diákok népes táborának biztatása közben. Megfogadtuk, az 
áprilisi újbóli találkozásra felkészülünk a visszavágóra! A székely himnusz 
közös éneklése után még késő estig beszélgettünk.

Pénteken reggeli után összeállítottuk a gépész naptár első felét, fotókat 
cseréltünk,majd a kézdivásárhelyi iskolai csoport elindult haza.

Az erdélyiek visszajelzései alapján nagyon jól érezték magukat, tartal-
mas és szórakoztató volt számukra az anyaországi utazás. Egy kialaku-
lóban lévő testvériskolai kapcsolat reményében nagyon várjuk az áprili-
si utazást, amikor mi megyünk ki meglátogatni az ő iskolájukat, gyakorló 
helyeiket és Erdélyt.

Végül szeretném megköszönni főigazgató úrnak és az Apor Péter Szak-
líceum igazgatójának támogatását az együttműködésben, minden külhoni 
és hazai kollégának, aki részt vett a szervezésben és a lebonyolításban; 
különösen Kozma Imre tanár úrnak az erdélyi iskola ide utazásának nem 
egyszerű megszervezéséért.

Maráczi Mónika
(AM ASZK)

    

AM ASZK hírei

Intézményünk az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Köz-
pont, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 
2018/2019. tanévben is több alkalommal várja az érdeklődő diákokat és 
szülőket . hogy bemutassuk iskolánkat és tanüzemünket, azokat a kép-
zési lehetőségeket és infrastruktúrát, amelyekkel a továbbtanuláshoz ren-
delkezünk.

Képzéseink

ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE

 SZAKGIMNÁZIUM
Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő KÓD
Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05     4+1 év 0011
Mezőgazdasági technikus 54 621 02 4+1 év 0111

A 9-12 évfolyamon általános, érettségi vizsgára felkészítő közismereti 
képzés folyik, mely a választott képzésnek megfelelően kiegészül agrár- 
gépész, illetve mezőgazdaság ágazati szakmai oktatással. 

A szakmai érettségi vizsga OKJ-s szakmai bizonyítványt és érettsé-
gi bizonyítványt is ad. Az agár-gépész ágazaton tanulók agrár-vállalko-
zó, a mezőgazdaság ágazatban tanulók állattenyésztő szakmát kapnak az 
érettségi bizonyítvány mellé.

Érettségi vizsga után 1 éves szakmai képzéssel mezőgazdasági 
gépésztechnikus, illetve mezőgazdasági technikus bizonyítványt sze-
rezhetnek tanulóink. 

A mezőgazdasági technikus végzettségre ráépülő 1 éves képzéssel 
agrár-áruforgalmazó szaktechnikus, illetve vidékfejlesztési szaktech-
nikus képzettség is szerezhető! 

 SZAKKÖZÉPISKOLA
A szakközépiskola 3 éves szakmai képzést nyújt, mely után a tanu-

lók szakmai bizonyítványt szerezhetnek, majd választás szerint továb-
bi két év alatt felkészülhetnek az érettségi vizsgára.

Teljes képzési idő: 3+2 év, de az érettségire való felkészülés nem köte-
lező, a tanuló 3 év szakmai képzés után dönthet úgy, hogy nem folytatja 
tovább a tanulmányait.

Választható szakmák:
Szakma megnevezése OKJ szám Képzési idő beiskolázási kód
Gazda 34 621 01 3 év 0012
Mezőgazdasági gépész 34 521 08 3 év 0013
Családi gazdálkodó 34  814 01 3 év 0014

A mezőgazdasági gépész és a gazda hiány szakképesítés, ezért 
ösztöndíjjal támogatott!

A felvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezőket az általános iskolai ered-

mények alapján rangsoroljuk, de a tanulók a jelentkezések beérkezése 
után felvételi elbeszélgetésen vesznek részt!

- A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatot helyben elvégezzük!

Egyéb lehetőségek a képzési időben:
 —  kollégiumi elhelyezés 
 —  T kategóriás mg. vontatóvezetői 
jogosítvány megszerzése
 —  sport és kulturális tevékenységek
 —  nyelvvizsga felkészítés angol 
vagy német nyelvből

 —  részvétel az országos szakmai 
tanulmányi versenyeken
 — emelt szintű érettségire történő 
felkészítés
 —  bekapcsolódási lehetőség a 
felnőtt szakmai tanfolyamokba

Kedves pályaválasztó Nyolcadikosok!
Szeretnétek-e többet megtudni rólunk? 
Gyertek el nyílt napjainkra, vagy jelentkezzetek be telefonon! Mindenkit 

szeretettel várunk iskola-és tanüzem bemutatónkra!

NYÍLT NAPOK
2018. november 9. és 2018. november 23.  

9,00 órai beérkezéssel 

Elérhetőségeink:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Telefon: 06/77/401-028,06/704308875
Telefax: 06/77/401-746
E-mail: suli@vmaszk.hu
Http://www.vmaszk.hu 

Nyílt napok a szakiskolában

HATÁRTALANUL!

2018.10.26.
JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LELKI EGÉSZSÉG FUNKCIÓVAL BŐVÜL  
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. az EFOP-1.8.20-17 kódszámú „Az alapellátás és né-
pegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy 
helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” elneve-
zésű konstrukció keretében 40 millió Forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el. A projekt keretében a fókusz a lakosság lelki 
egészségi állapotának javítására kerül, tekintettel arra, hogy a men-
tális megbetegedések aránya térségünkben is számottevő.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft. több mint 7 éve, 2010 decembere óta nyújt területi ellátási kötelezett-
séggel közfinanszírozott járóbeteg-ellátást, jelenleg heti 266 szakorvosi 
és 85 nem szakorvosi órában 20 szakmában a Jánoshalmi Járás 16.433 
lakosának és működteti 2013 óta sikeresen a Jánoshalmi Egészségfej-
lesztési Irodát (továbbiakban EFI iroda). 

Az EFOP-1.8.20-17-2017-00035 azonosítószámú „A lelket kell megy-
gyógyítani ahhoz, hogy a sejtek egészségesek legyenek” című pro-
jekt keretében az EFI iroda szolgáltatási palettája bővül a mentális egész-
séggel kapcsolatos szakterületekre, ezáltal fontos feladatává válik a 
mentális egészség megőrzése, valamint a mentális egészségi problémák 
korai felismerése és a páciensek ellátórendszerrel való összekapcsolá-
sát, ellátását lehetővé tevő egészségfejlesztési, betegségmegelőzési te-
vékenységek végzése.

A 40 millió Forint európai uniós támogatásból megvalósuló programok 
célcsoportja a mentális egészség szempontjából sérülékeny csoportok és 
a mentális betegségek tekintetében kockázati csoportba sorolható sze-
mélyek. 

A projekt tevékenységei hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a lakos-
ság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és 
az egészségben eltöltött életévek száma, hozzájárul továbbá az ország 
átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül 
a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának 
javításához.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.07.01.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.06.30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE12. oldal 2018. november

A versenynek most is az AM ASzK, Mezőgazdasági Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium adott helyet, és segített a megvalósításban.

Ebben az évben 21 versenyző nevezett, de voltak csapatok ahol két bog-
rácsban is főtt a töltött káposzta.

A verseny a hagyományoknak megfelelően a szombati napon 9 órakor 
kezdődött a tűzgyújtással. Az otthon előkészített, többféleképpen ízesített 
töltött káposztákat 12 órakor kezdte el értékelni a zsűri.

A versenyszabályzatnak megfelelően a versenyzők az egységes, szá-
mokkal ellátott tányérokra helyezték a kettő darab töltött káposztát a zsű-
ri számára. A tányérok díszítése is fontos feladat volt, hiszen a pontozás-
nál külön értékelték a tálalást. A bírálat további szempontjai voltak: íz, állag, 
szín. 

A zsűri elnöke : Petróczky Ferencné, tagjai: Farkas Sarolta, Rózsahegy-
iné Méhész Ilona, Sója Dániel, Zecher Erzsébet voltak.

Ebben az évben nem csak az ifjúság számára írtuk ki a főzőhely és kör-
nyékének díszítését, hanem a felnőttek részére is. Köszönet azoknak a ver-
senyzőknek, akik nem sajnálták rá az időt, az energiát és díszítették a főző-
hely környékét.A zsűri a több díszítés közül az ifjúsági csapatnál  a Hunya-
di János Általános Iskola környezetét találta legszebbnek.

A felnőtteknél pedig a legszebb főzőhelyet az Összefogás Jánoshalmá-
ért Egyesület csapata alakította ki.

Kilenc órától folyamatosan érkeztek a csapatokhoz a meghívott vendé-
gek, rokonok, ismerősök, akik még a zsűri eredményhirdetése előtt értékel-
ték a versenyzők munkáit. A vélemények meglátszottak a bográcsok tar-
talmán, hisz 14 óra körül már csak egy - két töltött káposzta árválkodott a 
bográcsok alján. 

Ebben az évben is több mint 300 vendég jött el, akik közben megtekin-
tették a kiállításokat, nézték és hallgatták a színpadon fellépő előadókat. 

A versenyző csapatok részére a Kisszállás tej Kft. ismételten kettő-ket-
tő doboz nagy tejfölt ajánlott fel, amit a főzés befejezése előtt vehettek át 
a csapatok.

Az Ádám Gyula által felajánlott borból a felnőtt versenyző csapatok kap-
tak egy-egy üveggel, ami kiegészült az otthonról hozott italokkal és süte-
ményekkel. A hangulat fokozásához hozzájárult, hogy a zsűri 14 órakor 
eredményt hirdetett, és a támogatóinknak köszönhetően nagyon sok érté-
kes ajándéktárgyat, ajándékutalványt tudott átadni a helyezetteknek és a 
különdíjasoknak. 

Először az ifjúsági kategóriában adta át a díjakat a zsűri elnöke Petró-
czki Ferencné és a zsűri tagjai. 

I. helyezett a Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak csapata.
A csapat tagjai: Szakály Máté, Nagy Mátyás, Nagy Zsófia
      Felkészítő tanáruk: Balázsics Zoltán
II. helyezett az AM ASZK 11/Bf osztályos tanulók csapata. 
      A csapat tagjai: Oláh Boglárka, Liliom Roxána
Felkészítő tanáruk: Csimáné Balázs Zsuzsanna
III. helyezett a Szt. Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói-

nak csapata
 A csapat tagjai: Komáromi Gergely, Haug Mihály, Haug Péter   
 Felkészítő tanáruk: Filmák Endréné 
Felnőtt kategóriában:
I. helyezett csapat: MÉTÁS lányok
          A csapat tagjai: Faddi Adrienn, Rendekné Katona Ágnes, Rendek Dóra. 
II. helyezett csapat: Kéleshalma önkormányzatának csapata
 A csapat tagjai: Horváth Csaba, Horváth Lászlóné
III. helyezett csapat: Fókusz takarék
 A csapat tagjai: Rada Róbert, Stibrik Zoltánné, Szalai Józsefné. 
A díjak átvételét követően Czeller Zoltán polgármester úr köszönte meg a szer-

vezésben éveken át végzett munkáját Taskovics Tiborné Klárikának és Zadravecz 
Györgynek az iskola gyakorlati oktatásvezetőjének.

A szervezők nevében köszönjük a zsűri elnökének és tagjainak, hogy szabad-
idejüket feláldozva eljöttek és értékelték a sokféle módon és különböző ízesítés-
sel elkészült ételeket.

Köszönettel tartozunk a verseny ideje alatt fellépő csoportnak és a város veze-
tésének azért, hogy a verseny ideje alatt biztosították a szórakozás lehetőségét is 
a résztvevők számára. 

Továbbá köszönjük az iskolák tanárainak, tanulóinak és képviselőinek, a vidék-
ről érkezett versenyzőnek, egyénileg vagy csapatban versenyzőknek  és résztve-
vőknek, hogy neveztek erre a gasztronómiai versenyre, és elhozták a barátaikat is !

A „Töltött káposzta főzőverseny” sikeres megrendezéséhez, és a helyezettek 
értékes jutalmazásához segítséget nyújtottak, és jutalmakat ajánlottak fel az alább 
felsorolt magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások: AGROPRODUKT KFT. 
(Jánoshalma), Ádám Gyula (KUNVIN KFT., Jánoshalma), AXIÁL KFT. (BAJA), Csősz-
né Juhász Hajnalka (Virágbolt, Jánoshalma), Farkas József  (BOFAMI 2000 KFT., Borota), 
Fekete Tibor (UNIVER, Jánoshalma), Horváth Róbert (pénzügyi tanácsadó), Jánoshalma Városi 
Önkormányzata, Király Lovastanya (Király Sándor, Kisráta), Kisszállási Tej Kft. (Kiskunhalas), 
Mayer Gábor (ZAP Hungary Kft., Jánoshalma), Ötvös Tibor (mezőgazdasági vállalkozó, János-
halma), Pethő Zoltán (Horgász- és Vadászbolt, Jánoshalma), Pethőné Győry Zsuzsanna (GOLD 
– MIX  Kft., Jánoshalma), Petróczky Ferenc (HENDROSZ Kft., Jánoshalma), Sóstó Csárda 
(Kiskunhalas), Strobán Mónika (Jánoshalma), Szlávik Gyula (Szlávik Vasudvar, Jánoshalma), 
Taskovics Katalin (Jánoshalma, Taskó Savanyúság), Taskovics Péter főigazgató (Jánoshalma), Tas-
kovics Tiborné (Jánoshalma), Városgazda Kft (Jánoshalma). 

Megköszönve a szervezők nevében:
Taskovics Tiborné vállalkozó
Taskovics Péter főigazgató

Zadravecz György gyakorlati oktatásvezető

Az első helyezett csapat tagjai részére Farkas Sarolta a zsűri tagja átadja a fő 
díjat, amit Király Sándor ajánlott fel.

A zsűri elnöke gratulál Horváth Lászlónénak és átadja a második helyezettnek 
járó díjat, Farkas József és Szlávik Gyula vállalkozók felajánlását. 

A sok főzőhely díszítés közül az egyik csapaté látható. 

A csapat tagjai ellenőrzik a főszakács tevékenységét.   

A zsűri tagjait Taskovics Tiborné Klárika mutatta be. (balról) Farkas Sarolta, Sója 
Dániel, Petróczky Ferencné, Zecher Erzsébet, Rózsahegyiné Méhész Ilona.

A Hunyadi János Általános Iskola csapata a felkészítő tanárral átveszik az első 
helyezettnek járó díjakat. 

A zsűri tagjai az eredményhirdetéskor. 

Az értékelésre előkésztett és díszített töltött káposzták.

A csapatok vendégei és barátai várják, hogy elkészüljön a finom töltött káposzta. 

Ismét az „EXPO” egyik legsikeresebb rendezvénye 
volt  a „Töltött káposzta főző verseny”

2018.10.26.
JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
NONPROFIT KÖZHASZNÚ 
KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HÁZIORVOSI PRAXISOK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÁNOSHALMI JÁRÁSBAN

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. az EFOP-1.8.2-17 kódszámú „Az alapellátás és népegész-
ségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” 
elnevezésű konstrukció keretében 150 millió Forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert el. A projekt keretében a járás három telepü-
lésén – Jánoshalmán, Mélykúton és Borotán – praxisjoggal rendel-
kező háziorvosok a lakosság egészségügyi problémáinak javítása 
illetve megelőzése céljából praxisközösséget kívánnak létrehozni.

A jánoshalmi járás alapellátásában résztvevő háziorvosok naponta 
szembesülnek a térségben lakók egészségügyi problémáival. Ezek a 
problémák nagyrészt a szív-és érrendszeri, daganatos, mozgásszervi 
megbetegedések valamint anyagcserezavarok és mentálhigiénés prob-
lémák következménye. Szakemberként azt is tudják, hogy a felsorolt be-
tegségek többségét a lakosság egészségtudatosságának fejlesztésével, 
egészségnevelő tevékenység és népegészségügyi szemléletfejlesztés 
révén, meg lehetne előzni, illetve amennyiben már kialakult, ezek a mód-
szerek segítik a gyógyulást, enyhítik a tüneteket, illetve hozzájárulnak a 
betegség egyensúlyban tartásához, ezáltal értékes életévekhez 
juttatva a betegeket. Az egészségfejlesztés komplex feladat, több 
szakember együttműködésével valósítható meg hatékonyan. Kitű-
nő formája az együttműködésnek a praxisközösség, azáltal, hogy 
a lakosság egészségi állapotának javításába a betegek problémáit 
jól ismerő háziorvosokon kívül más szakemberek is bevonhatóak.

A praxisközösségbe a résztvevő háziorvosi praxisokon kívül be-
vonásra kerül 1 népegészségügyi koordinátor, 1 gyógytornász, 1 
dietetikus, 8 védőnő, 1 fogorvos, 1 egészségfejlesztő, 1 szociális 
gondozó, 1 praxismenedzser munkatárs.

Az EFOP-1.8.2-17-2017-00021 azonosítószámú „Jánoshalmi 
praxisközösség – a közösség egészségi állapotának javításá-
ért” című projekt gazdája az önkormányzatok 100%-os tulajdoná-
ban álló és az Egészségfejlesztési Irodát működtető Jánoshalmi 
Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

A 150 millió Forint európai uniós támogatás kapcsán a pra-
xisközösségben résztvevő háziorvosok prevenciós rendelés ke-
retében egyénre szabott egészségállapot felmérést és életmód 
tanácsadást végeznek, majd egyénre szabott indikáció alapján 
továbbirányíthatják a pácienst egyéni- és csoportos dietetikai ta-
nácsadásra és gyógytornára. Kiemelt fontosságú továbbá a pro-
jekt keretében a lakosság szervezett népegészségügyi szűrésekre 
való mozgósítása, annak támogatása.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.04.04.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.04.03.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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Mert nekünk fontos az egészsége..

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

Jánoshalma
VÁROSI 

EGÉSZSÉGHÉT
2018. NOVEMBER 5-9.

HÉTFŐI
9:00-12:00: Torna, egészséges táplálkozás kóstolóval 
                 a jánoshalmi munkahelyeken
10:00-11:30: Kézmoshow és Fogmoshow 
                  a Szent Anna Katolikus Óvodában
14:00-16:00: Egészséges táplálkozás, kressz vetélkedő 
                   a Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

KEDD
9:00-12:00: Torna, egészséges táplálkozás kóstolóval 
                 a jánoshalmi munkahelyeken /
10:00-11:30: Kézmoshow és fogmoshow a Gyermeklánc Óvoda és
                   Bölcsőde Radnóti utcai intézményben
13:00-16:00: Egészséges táplálkozás sport és kressz vetélkedő 
                   a Hunyadi János Általános Iskolában

SZERDA – MOZGÁS NAPJA
9:00-11:30: Kézmoshow és Fogmoshow a Gyermeklánc Óvoda és
                 Bölcsőde Batthány utcai intézményben
14.30-16:00: Torna, egészséges táplálkozás kóstolóval 
                   a jánoshalmi munkahelyeken
17:30-18:00: Gerinctorna Horváth Nórával - 
                   Helyszín Imre Zoltán Művelődési Központ
18:00-19:00: Tornázzunk együtt Szentgyörgyi Rómeóval! 
                    Aerobic torna és életmód tanácsadás.

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ

CSÜTÖRTÖK – LELKI EGÉSZSÉGÜNK NAPJA
9:00-12:00: Torna és egészséges táplálkozás 
                  a jánoshalmi munkahelyeken
18:00-19:00: Pál Feri Atya - Vágyaink: szárnyak vagy börtönfalak - 
           az érzelmi intelligencia fejlesztése
Megoldható és megoldhatatlan problémáink. Mit kezdjünk velük?

PÉNTEK  
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS VÉDJÜK EGÉSZSÉGÜNKET

ÉS KÖRNYEZETÜNKET NAPJA
Előadások az egészséges táplálkozás, védjük egészségünket 

témakörében
17:00-17:30: Terbe Zsófia Közegészségügyi szakügyintéző előadása.
                 Az előadás címe: Táplálkozzunk egészségesen, 
                 óvjuk egészségünket!
18:00-19:00: Főzzünk együtt Kiss Monával
        Előadás címe: Főzzünk együtt Monával! 
                             Egészséges táplálkozás ételallergia esetén

Védjük környezetünket, egészséges táplálkozás kiállítás
 vásárlási lehetőséggel, tartósítószer- és adalékmentes élelmiszerek

Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ
A programok szervezője:

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi 
Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Mindenkit 
szeretettel várunk!

A „Védőháló a családokért” pályázati felhívás 
EFOP-1.2.1-15-2016-00528 azonosítószámú „Egy-
ségben a család-családban az erő” című pályázat kere-
tében, szeptember 29-én Családi Egésznap került megren-
dezésre a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban.

Míg a délelőtt inkább a mozgásé volt a főszerep, addig 

délután színvonalas előadásokat hallhattak a résztvevők.  
A délelőtt folyamán első bemutató egy gerinctorna volt Hor-
váth Nóra gyógytornásszal. Ezt a mozgásformát egyéb-
ként, az EFI iroda programjainak keretén belül lehetőség 
van hetente térítésmentesen igénybe venni, minden csü-
törtökön 6-órától az Imre Zoltán Művelődési Központban. 
Következő bemutatott edzésforma a gymstick volt, azaz a 
tökéletes alakformálás. 2016 óta városunkban töretlen nép-
szerűségnek örvend ez a mozgásforma, Mózer Andrea vezetésé-
vel. A délelőtti sztárvendég Czanik Balázs volt, aki egy órás capoe-
ira edzésével mindenkit megizzasztott. 

A délután folyamán előadást tartott Vidákovicsné Petres Zsu-
zsanna, diabetológiai szakápoló, „Hogyan előzhetjük meg a dia-
betest és a Stroke-t?”címmel. Terbe Ildikó Zsófia, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészség-
ügyi Osztály közegészségügyi- járványügyi szakügyintézője, előa-
dásában a tudatos, helyi termékek vásárlására hívta fel figyelmün-
ket, illetve hallhattunk a parlagfű hatásáról is. A nap zárásaként 
pedig Vida Ágnes pszichológus előadását hallhattuk „Gyermekne-
velés kiabálás nélkül” címmel. Szeretnél megfontolt és higgadt szü-
lő lenni, néha mégis kiabálásban végződik a dolog? Vannak olyan 
helyzetek, amikor úgy érzed, elveszítheted a kontrollt? Minden szü-
lővel előfordul, hogy tehetetlennek érzi magát, az átlagnál feszül-

tebb, ezért megemeli a hangját. De milyen hatással van ez a gyer-
mekre? Hogyan kerülhetjük el? Lehetséges a hangunk felemelé-
se nélkül nevelni? És ha igen: Hogyan? Ezeket a kérdéseket járta 
körül Vida Ágnes előadásában, amelyben konkrét módszereket is 
bemutatott, mit tehetünk kiabálás helyett. 

A kisgyermekes anyukáknak sem kellett otthon maradniuk, 
hiszen egész napra biztosítva volt a gyermekfelügyelet. Az apró 
csöppségeket ugrálóvár, arcfestés és kézműves foglalkozás várta 
a Radnóti utcai Óvodában. 

11-12 óráig közlekedési vetél-
kedő várta a gyerekeket, szintén a 
Radnóti utcai óvoda épülete előtt 
a rendőrség közreműködésével, a 
résztvevőknek pedig apró ajándé-
kokkal kedveskedtek.

Sokan úgy gondolják, hogy az ételaller-
gia és az ételintolerancia ugyanaz, de való-
jában számos különbség van közöttük.

Sokszor ételintolerancia áll évek óta 
megmagyarázhatatlannak vélt emésztési 
problémák hátterében. Az ételintolerancia 
nem az ételallergia másik neve. Az ételinto-
leranciáért az emésztőrendszer, az ételal-
lergiáért az immunrendszer a felelős. 

A puffadással, gyomorfájdalommal, bél-
bántalmakkal, székelési panaszokkal, oly-
kor bőrproblémákkal, fejfájással járó éte-
lintolerancia panaszai megfelelő diétával 
gyógyszer nélkül orvosolhatók. 

Allergia esetén a szervezet immunrend-
szere lép akcióba, tévesen támadó jellegű-
nek gondol egy ártalmatlan molekulát, és 
beindítja reakcióját ellene. 

Táplálékintolerancia esetén a tünetek 
nem közvetlenül étkezés után, hanem több 
órával, akár napokkal később jelentkez-
nek. Ezek hátterében bélműködési problé-
mák állhatnak, melyeket a nem megfele-
lő emésztés, a bél megváltozott perisztal-
tikája, valamint a bélfal áteresztőképessé-

gének fokozódása okoz. A panaszok sokfé-
lék lehetnek: bőrkiütés, bőrviszketés, szé-
nanátha, légúti eltérések, fejfájás, emészté-
si zavarok, elhízás, ízületi panaszok, foko-
zott fertőzési hajlam, magas vérnyomás, 
hiperaktivitás, krónikus fáradtság, depresz-
szió. A tünetek súlyossága pedig – eltérő-
en az ételallergiától – függ az elfogyasztott 
étel mennyiségétől is. Mivel a negatív hatás 
nem azonnali, a mindennapokban nehéz 
rájönni az ételintolerancia okára.

A táplálékallergia tünetei nagyon válto-
zatosak, közvetlenül az étel fogyasztását 
követően jelennek meg. Az egészen eny-
he kellemetlen érzéstől a közepesen súlyo-
sakon át az életveszélyes, légcső elzáró-
dásával járó ún. anafilaxiás sokkig terjed-
nek. A tünetek lehetnek bőrelváltozások 
(viszkető, vörös foltok, csalánkiütés, ekcé-
ma), emésztőrendszeri tünetek (hasmenés, 
görcsös hasi fájdalom, hányinger, hányás, 
haspuffadás) és légúti panaszok (orrfolyás, 
fulladás, asztma) stb.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

A dietetikus 
tanácsai

Ételallergia vagy 
ételintolerancia?
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„Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.”

(Vörösmarty Mihály)

Ezért a találkozásért, amely a házas-
ságban vált véglegessé, hívjuk közös 
hálaadásra november 25-én, vasárnap a 
10 órás szentmisére évfordulót tartó test-
véreinket, akik 5,10,15 stb. évvel ezelőtt 
kötöttek egyházi házasságot. 

Kérjük, részvételi szándékukat jelez-
zék a plébánia irodájában (77/401-048). 

Sándor atya plébános

2018.  október  17-én 
lesz kirakodó vásár

Hangya ABC és 
Non-Stop mini ABC 
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Novemberi kiemelt ajánlatunk!
Szaloncukor többféle  990-Ft/kg-tól
FL Puszedli 200g  290-Ft/db (1450-Ft/kg)
Aro  omlós keksz többféle 180g 159-Ft/db (883,34Ft/kg)
Aro étolaj 1l  389-Ft/db 
Dreher classic sör alk.:5,2%(V/V) 219-Ft/db ( 438-Ft/l)

Ajánlatunk  a készlet erejéig érvényes !
Ezen termékeinken kívül sok más 

terméket is AKCIÓZUNK !
Szeretettel várjuk vásárlóinkat !

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com

A MINDENNAPOKRA!
BOR 

Faddi Szabolcs  közterület-felügye-
lő telefonszáma: 06-30/565-37-58 

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Willbrandné Fejes Ilona élt: 70 évet
Balázs István élt: 58 évet
Szabados Józsefné 
sz: Noé Ilona élt: 85 évet
Babó Iván élt: 72 évet
Keresztúri Károly élt: 55 évet
Skribanek Zoltán élt: 50 évet

Nagy Ferencné  
sz: Zámbó Ilona élt: 73 évet
Horváth Istvánné  
sz: Katona Katalin élt: 72 évet
Agócs Józsefné  
sz: Kovács Etelka élt: 84 évet
Engi István  élt: 67 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá
sá ból 2018. október hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti 

ügyintézését segítette, illetve temette el:

MEGHÍVÓ

Márton-napi hétvége 
a Gála étteremben 

2018. november 9-10-11-én

Várjuk Kedves Vendégeinket!
Asztalfoglalás: 06-77-402-236

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti 
hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nél-
kül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A téli hideg idő beálltá-
val veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. 
Figyeljünk oda rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az önkor-
mányzattal!
A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell 
fordítani a lakásukban, házukban - bármilyen 
okból - fűteni nem tudó, főleg egyedül élő, idős 
emberekre is. Tüzelő nélkül, hideg lakásban 
túlélési esélyeik csökkennek.

Segítsünk a kihülésnek 
kitett embereken!

STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

NOVEMBERI 
HIRDETMÉNYE

Készülj velünk 
a karácsonyra! 

Játékok, 
ajándékok 

akciós áron! 
Hetente  

más-más akciók!
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Halász Bencét az egész ország ismeri és szurkol neki, meg lájkoljuk a róla szó-
ló posztokat, írjuk a gratulációkat-mert nagyon büszkék vagyunk rá-de arról keve-
sen tudunk, hogyan telnek a hétköznapjai.  Erről beszélgettünk, amikor a napok-
ban találkoztam vele:

 — Nem sokat változtál, amióta nem láttalak, vagyis a nyolcadikos ballagásod óta…
vagy mégis? Hiszen felnőttél, 21 éves vagy és egyetemre jársz.
 — 190 cm vagyok és rövidre vágattam a hajam.
 Igen, ez valóban más… De nem változott a mosolyod, a kedvességed. 
Nincs az arcodra írva a sok siker, a serlegek, érmek, amik a szobád falát 
díszítik. A sok küzdelem se látszik rajtad… Csak az látszik, hogy komoly, 
csinos fiatalember lettél.
 — Milyen az élete egy sikeres sportolónak?
 — Jó, nagyon jó! Szeretem, ahogy élek. A sok edzés, a versenyek teljesen kitöl-
tik az életemet. A szobám falán az ajtónál ott lóg a 2020-as tokiói olimpia logó-
ja. Minden nap arra gondolok, hogy azért kelek fel, és edzem, hogy azon részt 
vehessek, jó versenyzéssel minél jobb helyezést érjek el,képviseljem Magyaror-
szágot a kalapácsvető hagyományokhoz méltón, és hogy tudjam, a befektetett 
munka majd meghozza a gyümölcsét. Akkor még mindig nagyon fiatal leszek a 
versenytársak között. 23 évesen még mindig tejfeles szájúnak számítok majd, 
hiszen a dobóatléták a 30 éves koruk körül teljesítenek a legjobban.
 — - Mi fér még az életedbe a sporton kívül? 
 — Harmadéves vagyok az ELTE SEK - en (Szombathelyi Egyetem) Rekre-
áció szervezés és egészségfejlesztés szakon. Itt már illik tanulni is, hogy 
diplomát szerezhessek.
 — -Jut idő barátokra is?
 — Mindenképpen! Ők erősítenek, amikor szükségem van rá. Persze sok 
közös programról le kell mondanom, de ők megértik. A családom is tud-
ja, hogy azért nem mehetek gyakrabban haza, mert szigorú edzéster-
vet kell tartanom. Ezért is ünnep számomra, ha Jánoshalmán vagyok és 
találkozom a családtagjaimmal, Apával, testvéreimmel,mamákkal,volt 
osztálytársaimmal, barátokkal, mindazokkal, akikkel szeretnék.
 —  Jó messzire kellett költöznöd, hogy a Szombathelyi Dobó SE-ben spor-
tolhass. Megszoktad már az új lakóhelyedet? 
 —  Szombathely szép város. Tágas, ligetes, jó levegő van itt és sok lehető-
ség. Anyukámmal lakom itt, nem vagyok egyedül a nagyvárosban. Neki 
is sok mindent meg kellett változtatnia azért, hogy biztos háttér legyen 
mögöttem. Hálás vagyok érte a szüleimnek, hogy minden feltételt bizto-
sítanak a versenyzésem érdekében.
 —  Elárulnál valamit a közeli és távoli terveidről?
 —  Jövőre U23-as Európa-bajnokság lesz Svédországban. Ott mindenképpen 
szeretném megvédeni a címemet, Katarban pedig felnőtt Világbajnokságot 
rendeznek. Jól szeretnék ott szerepelni, meghatározó tényezőként dobogó 
közelbe kerülni.
És persze minden sportoló álma az olimpiai bajnoki cím megszerzése, így az 
enyém is. Szeretnék majd olimpiai bajnok lenni. Magyarországnak még nincsen 
világbajnoka atlétikában, ezt is szeretném megváltoztatni. 
 —  Mondd csak Bence! Min múlik a győzelem?
 — Hónapokig készülök egy versenyre, napi 6-8 órás edzésekkel, aztán beállok a 
dobó körbe és akár egyetlen dobással 7 másodperc leforgása alatt eldőlhet a 
verseny. 
 — És akkor jönnek a hírek a facebookon, a televízióban és mi örülünk a sikereid-
nek. Sok erőt, kitartást és lendületes küzdést kívánunk Neked Bence!!!
 — Köszönöm szépen! 
 — Örülök, hogy találkoztunk.
 Én is, üdvözlöm a JÁNOSHALMIAKAT!

L. T-né / volt osztályfőnök

A Jánoshalmi FC novemberi tájékoztatója
Október 6:

U-16-mérkőzés
Jánoshalmi FC- Kelebia 5:1 (4:0)

Gólszerzőink: Mezei Tamás2, Gyepesi Erik, Dobi Áron, 
Burai István
Fenyvesi Ferenc edző. Gratulálok a csapatnak, szép 
győzelem volt.

Október 7:
Felnőtt férfi megyei I-o. mérkőzés

Kalocsai FC- Jánoshalmi FC 2:0 (0:0)
A két csapat legutóbbi három találkozóját a JFC simán, 
gond nélkül nyerte. Most is mindannyian bíztunk a foly-
tatásban, ami így is kezdődött. Folyamatosan támadott 
csapatunk, ám a helyzetek kihagyása a végén meg-
bosszulta magát: két kontratámadásból a vendéglá-
tók megszerezték a győzelmet. Nagyon kár volt elszór-
ni a pontokat!
Florin Nenad vezetőedző: – Csapatomból ezen a napon 
hiányzott a koncentrálás. Góllövés nélkül nincs győ-
zelem.
U-19 mérkőzés:
Kalocsai FC- Jánoshalmi FC 3:0 (1:0)
Csapatunk nem tudta kikapcsolni a helyiek szélsőjá-
tékát.
Fenyvesi Ferenc edző:- Derekasan küzdöttek a fiúk, 
de győzelmet a jobb játékerőt képviselő hazaiak meg-
érdemelték.

Október 13:
U-16 mérkőzés

Bácsalmás-Jánoshalmi FC 1:1 (0:1)
Gólszerzőnk: Sepsi Zsombor László

Fenyvesi Ferenc edző:- Nagyon sajnálatos, hogy nem 
tudtuk a vezetést megtartani. Nincs annál bosszantóbb, 
amikor az utolsó percben kapunk gólt.

Október 14.
Felnőtt férfi megyei I-o. mérkőzés

Jánoshalmi FC- Kiskunfélegyháza 2:2 (1:1)
Gólszerzőnk: Harnos Zoltán Dániel 2.
Florin Nenad vezetőedző:- Tisztában voltunk azzal, 
hogy ez a mérkőzés nem lesz olyan könnyű, mint a leg-
utóbbi találkozó. Attól eltekintve, hogy rendkívül sze-
rencsétlenül járt a csapat (sérülések miatt már az első 
percekben cseréket kellett alkalmazni, majd egy kiállí-
tás is megnehezítette a dolgot), még is azt kell monda-
nom, sajnálhatjuk az elszalasztott győzelmet. A küzdeni 
tudásáért gratulálok csapatomnak! Ellenfelünk viszont 
nagyon jól futballozott.

U-19 mérkőzés:
Jánoshalmi FC-Kiskunfélegyháza 3:2 (1:2)

Gólszerzőink: Tusori Lajos Gergő, Német Zoltán, 
Nemes Martin
Fenyvesi Ferenc edző: - Izgalmas, élvezetes csatát 
vívott a két gárda. Örülök, hogy a mérkőzés végére 
még volt hit és erő csapatomban. Gratulálok a fiúknak.

Október 20.
U-16 mérkőzés: 

Jánoshalmi FC-Mélykút 1:4 (1:3)
Gólszerzőnk Pálfi Norbert
Fenyvesi Ferenc edző: - Sajnálhatjuk az első 20-25 
perc hibáit, mert ez után már nem tudtunk változtatni 
az eredményen.

Október 21.
Felnőtt férfi megyei I-o. mérkőzés:

Bácsalmás-Jánoshalmi FC 0:7 (0:4)
Gólszerzőink: Szabó Szilárd3, Várda Ákos2, Harnos 
Zoltán Dániel, Jeszenszky Roland
Csapatunk már a 3. percben vezetést szerzett, s a 
mérkőzésen mindvégig dominálva, időnként kifejezet-
ten szép támadásokat vezetve biztos győzelmet aratott.
Florin Nenad vezetőedző:  – Gratulálok az egész csa-
patnak, Szilárdnak pedig a mester hármashoz.
U-19 mérkőzés: Bácsalmás-Jánoshalmi FC 0:1(0:0)
Gólszerzőnk: Nemes Martin
Fenyvesi Ferenc edző: Amit a sors elvett tőlünk koráb-
ban, ma visszaadta. Gratulálok csapatomnak.

Október 27.
U-16 mérkőzés

Jánoshalmi FC- Tompa  5:1 (2:1)
Gólszerzőink:Csáki Dániel 3, Mezei Tamás, Pippan Ist-
ván
Fenyvesi Ferenc edző : Csapatom jól játszott és telje-
sen megérdemelten nyert.

Október 28.
Felnőtt férfi  megyei I.o. labdarúgó mérkőzés

Jánoshalmi FC- Kiskunhalas 6:1 (2:0)
Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dániel 2,  Maravic Zdrav-
ko, Dordjevic Slobodan, Andelic Nemanja, Stojano-
vic Milos
Az első 15 perc kiegyenlített játéka után fölénybe került  
csapatunk,s csupán a gólarány volt kérdés.

Florin Nenad vezető edző: Gratulálok a csapatnak.  
Szép győzelem volt. Készülünk a nagyon fontos kiskő-
rösi mérkőzésre.

U-19 mérkőzés: 
Jánoshalmi FC - Kiskunhalas 1:4 (1:2)

Gólszerzőnk: Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc  edző: A mai napon ellenfelünk jobb 
volt.

November 4-én13.30-kor kerül sor Kiskőrösön a Kiskő-
rös-JFC rangadóra. 
Az őszi szezont november 11-én Akasztón fejezi be 
csapatunk.

Horváth Mihály elnök

Közérdekű felhívás:
A 100 éves jubileumi ünnepség szervező 
bizottsága kéri a volt kézilabda, sakk, 
ökölvívó, asztalitenisz, küzdősportok, 
erőemelő sportok képviselőit, jelent-
kezzenek a megbeszéltek szerint sür-
gősen Széll Zoltánnál a fotókkal, mert 
rengeteg tennivaló lesz a képekkel. 
Az idő múlik, és nem lenne szerencsés 
mindent az utolsó pillanatokra hagyni!

Horváth Mihály
szervező bizottság tagja

A Városgazda Kft. a tavalyi évben hirdette meg először az Október 
Kupát, ami nagyon jól sikerült, hiszen 12 csapat részvételével, színvonalas 
tornát láthattunk a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban!

Az előző évből kiindulva, bizakodók voltunk a teremlabdarúgó tornával 
kapcsolatban! Alig egy hét leforgása alatt 15 csapat jelezte részvételi szán-
dékát! Mivel egy nap állt rendelkezésre a kupa lebonyolítására, így csak 12 
csapat nevezését tudtuk elfogadni, de így is 10 órányi focit láthattak, akik 
október 23-án belátogattak a sportcsarnokba.

Elsődleges célunk, hogy minél több embert megmozgassunk ezeken 
a kupákon, hiszen a sportrendezvények az egészségünket szolgálják és 
közösségformáló szerepük van! Igyekszünk mindent megtenni, hogy min-
denki jól érezze magát a sportcsarnokban, akár sportol, akár csak nézelő-
dik. Megszokottá vált, hogy a csapatok ebédjéről mi gondoskodunk, amit 
itt, a meccsek alatt közösen elfogyaszthatnak. Az Október kupára zsíros-
kenyeret készítettünk hagymával, paprikával, kinek-kinek ízlése szerint. 
Ugyan egyszerű étel, de 3, 4, 5 meccs után nagyon jól tud esni. Ez látszott 
is a fogyasztáson, hiszen 16 órára az összes kenyér elfogyott, ami több, 
mint 10 kiló volt. Természetesen a büfé is üzemelt, Gilicze Attila jóvoltából, 
így frissítőről is tudott gondoskodni mindenki!

Ami külön öröm volt számunkra, hogy a jánoshalmi kupáknak egyre 
inkább elterjed a jó híre, így mindig bővül a jelentkezők száma! Ezen a tor-
nán is öt új csapatot üdvözölhettünk. Jött egy bajai, egy kiskunhalasi, egy 
bácsalmási és nagy örömünkre két új jánoshalmi csapat is! A Kúpteam, 
Ádám Ricsi (Kis Tojás) vezérletével üde színfoltja volt a kupának!

„Kúpteam”  Török Zsolt irányításával a Rémjók pedig a dobogóért küzd-
hettek az esti órákban!

„Rémjók a negyedik helyen végeztek”

A sok csapat miatt összesen 32 mérkőzés volt ezen a napon. Minden 
meccs között 3 perc szünet, szóval összehangolt működésre volt szükség, 
hogy tartani tudjuk a menetrendet! A csapatok szerencsére partnerek vol-
tak. Nem csak ebben voltak korrektek, hanem külön említést érdemel, hogy 
egész nap összesen kettő darab 2 perces kiállítás volt, és egyik sem dur-
va szabálytalanságért! Ez igazán ritka! Annak a fényében pedig különösen, 
hogy a játékot úgy gyorsítottuk, hogy a pálya két oldalán palánk volt, tehát 

alig volt idő pihenni és több volt a hibázási lehetőség. Tehát minden csapat 
megérdemli az elismerést, helyezéstől függetlenül.

Ami a  torna végeredményét illeti, első helyen végzett a OHH csapata, 
akik úgy nyerték meg a kupát, hogy gólt sem kaptak. Második lett a bajai 
HarryMix, akik először vettek részt jánoshalmi tornán, de kivívták a közön-
ség szimpátiáját! Harmadik lett a mélykúti Korrupció, akik a Szilveszteri 
kupán is a dobogón végeztek!

A torna Gólkirálya: Velez Donát (Korrupció) lett 7 találattal
A legjobb kapus: Rauf Rajmund (OHH)
A legjobb játékos: Jagicza Tamás (HarryMix)
Makai Rita azt mondta: „A fogyasztói társadalom arra nevel minket, hogy 

ha valami nem működik, cseréljük, lehetőleg minél gyorsabban, mindig 
valami újabbra, valami (látszólag) jobbra. Fast-food felfogás. Ez vezet oda, 
hogy manapság ennyire felületesen éljük az életünket, elvesztek az igazi 
értékek, a tartalmas beszélgetések, a minőségi együtt töltött idő.” 

Azt gondolom, hogy a sport érték, és egy-egy ilyen nap közelebb hoz-
za az embereket, szorosabbra köti a barátságokat és tartalmasabbá teszi 
az időtöltést! 

Ezért továbbra is igyekszik a Városgazda Kft minél több minőségi időtöl-
tést biztosítani  minden sportolásra vágyóknak!

„a Második helyezett HarryMix csapata”

„Dobogósok harca: Korrupció – HarryMix mérközés”

„Harmadik hely: Korrupció                                                        Sz. K.

Október kupa Találkoztam Bencével
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

 Kristály cukor 1/1   149,– Ft
 Rizs 1/1      270,– Ft   
Az akció a  készlet erejéig tart

Tisztelt Vásárló!
Amennyiben 2018. október 1-től 10 ezer forint felett vásárol a CBA 
üzletlánc Dózsa György utca 75 szám alatti boltjában, vásárlását 

kérésére Jánoshalma belterületén ingyen házhoz szállítjuk.
Az akció visszavonásig érvényes!

2018. november: 1. Dr. Szabó Veronika, 2. Dr. Szabó Veroni-
ka, 3. Dr. Fehértemplomi Katalin, 4. Dr. Fehértemplomi Katalin, 5. 
Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Szabó Veronika, 7. Dr. Podobni Ágnes, 
8. Dr. Ferencz Edit, 9. Dr. Podobni Ágnes, 10. Dr. Podobni Ágnes, 
11. Dr. Schütz Nikolett, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Hollósi Ren-
áta, 14. Dr. Podobni Ágnes, 15. Dr. Szabó Veronika, 16. Dr. Sza-
bó Veronika, 17. Dr. Fehértemplomi Katalin, 18. Dr. Fehértemplo-
mi Katalin, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Podobni Ágnes, 21. Dr. 
Ferencz Edit, 22. Dr. Szabó Veronika, 23. Dr. Podobni Ágnes, 24. 
Dr. Szulcsán Dénes, 25. Dr. Szulcsán Dénes, 26. Dr. Kishonti Atti-
la, 27. Dr. Kovács Tamás, 28. Dr. Podobni Ágnes, 29.  Dr. Szabó 
Veronika, 30. Dr. Szabó Veronika.

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.  
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep-

nap okon: pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn illetve az ün ne pet 
kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 

He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és 
Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

Patocskai Renáta – Dobos Viktor
Komáromi Anikó – Hodoniczki Ádám

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES   
eset ben ve he tő igény be!

Jánoshalmi Önkormányzati 
Tűzoltóság hívószáma: 

06-77/401-070

Radics Lia (Anyja neve: Radics Klaudia), 
Ötvös Enikő (An.: Sánta Judit), Szatmá-
ri Vanessza (An.: Burszki Ibolya), Valt-
ner Zsombor (An.: Szűcs Bernadett), 
Tóth Bálint Botond (An.: Kovács Kitti), 
Katona Zorka Hanna (An.: Ragadics 
Ágnes), Lipka Blanka Anna (An.: Nagy 
Nikolett), Németh Szilveszter János 
An.: (Pócs Aranka), Bodrogi Laura  (An.: 
Tőzsér Klaudia).

Útjavítások

A Városgazda Kft. az önkormányzat megbízásából több helyen végzett útjavítást és padkajavítást. A kátyúzást a közfoglalkoztatás keretében beszer-
zett un. "zsákos aszfalt"-ból végezte el, mely igen tartós a gondos kivitelezés után, Több útszakaszon stabil köves és mart aszfaltos padkajavítást végez-
tünk, például a Téglagyár utcában és a Pacsirta utca elején. Földút javítást a Vadgalamb utca és az Álmos utca közötti szakaszon végeztünk. Törtbeto-
nos útjavítást a Zenta utca teljes hosszán végeztünk. Padkarendezés alatt áll még a Kettőshegy dűlő mindkét oldala. Amennyiben az időjárás engedi, 
további útjavításokat végzünk és a külterületen lévő kiserdei utakon is javítunk. 
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